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CÓDIGO CIVIL

ÍNDICE
Vigência
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
(Vide Lei n. 13.777, de 2018)
Institui o Código Civil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

PARTE GERAL

LIVRO I 

DAS PESSOAS

TÍTULO I 

DAS PESSOAS NATURAIS

CAPÍTULO I 

DA PERSONALIDADE E DA CAPACIDADE

Art. 1º Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.

Art. 2º A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; 

mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.

Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. (Redação dada pela Lei n. 

13.146, de 2015) (Vigência)

I – (Revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)

II – (Revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)

III – (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm#indice
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm#art2044
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13777.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art123
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art123
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art123
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
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Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os 

exercer: (Redação dada pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)

I – os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;

II – os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei n. 

13.146, de 2015) (Vigência)

III – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem ex-

primir sua vontade; (Redação dada pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)

IV – os pródigos.

Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação 

especial. (Redação dada pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)

Art. 5º A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa 

fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.

Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:

I – pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, median-

te instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por 

sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos;

II – pelo casamento;

III – pelo exercício de emprego público efetivo;

IV – pela colação de grau em curso de ensino superior;

V – pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação 

de emprego, desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos com-

pletos tenha economia própria.

Art. 6º A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se 

esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de su-

cessão definitiva.

Art. 7º Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência:

I – se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo 

de vida;

II – se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for 

encontrado até dois anos após o término da guerra.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
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Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente 

poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo 

a sentença fixar a data provável do falecimento.

Art. 8º Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se 

podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-

-se-ão simultaneamente mortos.

Art. 9º Serão registrados em registro público:

I – os nascimentos, casamentos e óbitos;

II – a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz;

III – a interdição por incapacidade absoluta ou relativa;

IV – a sentença declaratória de ausência e de morte presumida.

Art. 10. Far-se-á averbação em registro público:

I – das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, 

o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal;

II – dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem 

a filiação;

III – (Revogado pela Lei n. 12.010, de 2009)

CAPÍTULO II 

DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da perso-

nalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício 

sofrer limitação voluntária.

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da per-

sonalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções pre-

vistas em lei.

Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer 

a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente 

em linha reta, ou colateral até o quarto grau.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art8
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Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do pró-

prio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou 

contrariar os bons costumes.

Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de 

transplante, na forma estabelecida em lei especial.

Art. 14. É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gra-

tuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte.

Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qual-

quer tempo.

Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de 

vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica.

Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome 

e o sobrenome.

Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em 

publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda 

quando não haja intenção difamatória.

Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propagan-

da comercial.

Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção 

que se dá ao nome.

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da jus-

tiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a trans-

missão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem 

de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da 

indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeita-

bilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. (Vide ADIN 4815)

Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas 

para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes.

Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a reque-

rimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou 

fazer cessar ato contrário a esta norma. (Vide ADIN 4815)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=4815&processo=4815
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=4815&processo=4815
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TÍTULO II 

DAS PESSOAS JURÍDICAS

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e 

de direito privado.

Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno:

I – a União;

II – os Estados, o Distrito Federal e os Territórios;

III – os Municípios;

IV – as autarquias, inclusive as associações públicas; (Redação dada pela 

Lei n. 11.107, de 2005)

V – as demais entidades de caráter público criadas por lei.

Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de 

direito público, a que se tenha dado estrutura de direito privado, regem-se, 

no que couber, quanto ao seu funcionamento, pelas normas deste Código.

Art. 42. São pessoas jurídicas de direito público externo os Estados estran-

geiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente 

responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos 

a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se 

houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:

I – as associações;

II – as sociedades;

III – as fundações.

IV – as organizações religiosas; (Incluído pela Lei n. 10.825, de 22.12.2003)

V – os partidos políticos. (Incluído pela Lei n. 10.825, de 22.12.2003)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.825.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.825.htm#art44
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VI – as empresas individuais de responsabilidade limitada. (Incluído pela 

Lei n. 12.441, de 2011) (Vigência)

§ 1º São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcio-

namento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-

-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu 

funcionamento. (Incluído pela Lei n. 10.825, de 22.12.2003)

§ 2º As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiaria-

mente às sociedades que são objeto do Livro II da Parte Especial deste Códi-

go. (Incluído pela Lei n. 10.825, de 22.12.2003)

§ 3º Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme o dis-

posto em lei específica. (Incluído pela Lei n. 10.825, de 22.12.2003)

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado 

com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando 

necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se 

no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.

Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular a constituição das 

pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o 

prazo da publicação de sua inscrição no registro.

Art. 46. O registro declarará:

I – a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, 

quando houver;

II – o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores, e dos 

diretores;

III – o modo por que se administra e representa, ativa e passivamente, 

judicial e extrajudicialmente;

IV – se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração, e de 

que modo;

V – se os membros respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obriga-

ções sociais;

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12441.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12441.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12441.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.825.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.825.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.825.htm#art44
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VI – as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patri-

mônio, nesse caso.

Art. 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos 

nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo.

Art. 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se 

tomarão pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dis-

puser de modo diverso.

Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular as decisões a que 

se refere este artigo, quando violarem a lei ou estatuto, ou forem eivadas de 

erro, dolo, simulação ou fraude.

Art. 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a re-

querimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório.

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo 

desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimen-

to da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, 

desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de 

obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de 

sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. 

(Redação dada pela Medida Provisória n. 881, de 2019)

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização 

dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática 

de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Medida Provisória n. 881, 

de 2019)

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato 

entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Medida Provisória n. 

881, de 2019)

I – cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do 

administrador ou vice-versa; (Incluído pela Medida Provisória n. 881, de 2019)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv881.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv881.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv881.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv881.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv881.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv881.htm#art7
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II – transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, 

exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Medida 

Provisória n. 881, de 2019)

III – outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído 

pela Medida Provisória n. 881, de 2019)

§ 3º O disposto no caput e nos § 1º e § 2º também se aplica à extensão 

das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído 

pela Medida Provisória n. 881, de 2019)

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos 

de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da 

pessoa jurídica. (Incluído pela Medida Provisória n. 881, de 2019)

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração 

da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. 

(Incluído pela Medida Provisória n. 881, de 2019)

Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autori-

zação para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até 

que esta se conclua.

§ 1º Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a aver-

bação de sua dissolução.

§ 2º As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se, no que 

couber, às demais pessoas jurídicas de direito privado.

§ 3º Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição 

da pessoa jurídica.

Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos di-

reitos da personalidade.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv881.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv881.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv881.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv881.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv881.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv881.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv881.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv881.htm#art7
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TÍTULO III 

DO DOMICÍLIO

Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua 

residência com ânimo definitivo.

Art. 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, al-

ternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas.

Art. 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações con-

cernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida.

Parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada 

um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem.

Art. 73. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que não tenha residên-

cia habitual, o lugar onde for encontrada.

Art. 74. Muda-se o domicílio, transferindo a residência, com a intenção 

manifesta de o mudar.

Parágrafo único. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa 

às municipalidades dos lugares, que deixa, e para onde vai, ou, se tais decla-

rações não fizer, da própria mudança, com as circunstâncias que a acompa-

nharem.

Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é:

I – da União, o Distrito Federal;

II – dos Estados e Territórios, as respectivas capitais;

III – do Município, o lugar onde funcione a administração municipal;

IV – das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respecti-

vas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu 

estatuto ou atos constitutivos.

§ 1º Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares dife-

rentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados.

§ 2º Se a administração, ou diretoria, tiver a sede no estrangeiro, haver-

-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas 
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por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, sito no Brasil, 

a que ela corresponder.

Art. 76. Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, 

o marítimo e o preso.

Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assis-

tente; o do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas 

funções; o do militar, onde servir, e, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a 

sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado; o do marí-

timo, onde o navio estiver matriculado; e o do preso, o lugar em que cumprir 

a sentença.

Art. 77. O agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar 

extraterritorialidade sem designar onde tem, no país, o seu domicílio, poderá 

ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro 

onde o teve.

Art. 78. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domi-

cílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes.

LIVRO II 

DOS BENS

TÍTULO ÚNICO 

DAS DIFERENTES CLASSES DE BENS

CAPÍTULO I 

DOS BENS CONSIDERADOS EM SI MESMOS

Seção I 

Dos Bens Imóveis

Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural 

ou artificialmente.
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Art. 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais:

I – os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram;

II – o direito à sucessão aberta.

Art. 81. Não perdem o caráter de imóveis:

I – as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, 

forem removidas para outro local;

II – os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se 

reempregarem.

Seção II 

Dos Bens Móveis

Art. 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de 

remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação eco-

nômico-social.

Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais:

I – as energias que tenham valor econômico;

II – os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes;

III – os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações.

Art. 84. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não fo-

rem empregados, conservam sua qualidade de móveis; readquirem essa qua-

lidade os provenientes da demolição de algum prédio.

Seção III 

Dos Bens Fungíveis e Consumíveis

Art. 85. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da 

mesma espécie, qualidade e quantidade.

Art. 86. São consumíveis os bens móveis cujo uso importa destruição 

imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destina-

dos à alienação.
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Seção IV 

Dos Bens Divisíveis

Art. 87. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na 

sua substância, diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se 

destinam.

Art. 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por 

determinação da lei ou por vontade das partes.

Seção V 

Dos Bens Singulares e Coletivos

Art. 89. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de 

per si, independentemente dos demais.

Art. 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares 

que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária.

Parágrafo único. Os bens que formam essa universalidade podem ser ob-

jeto de relações jurídicas próprias.

Art. 91. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídi-

cas, de uma pessoa, dotadas de valor econômico.

CAPÍTULO II 

DOS BENS RECIPROCAMENTE CONSIDERADOS

Art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; 

acessório, aquele cuja existência supõe a do principal.

Art. 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, 

se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento 

de outro.
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Art. 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não 

abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação 

de vontade, ou das circunstâncias do caso.

Art. 95. Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e pro-

dutos podem ser objeto de negócio jurídico.

Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.

§ 1º São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o 

uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado 

valor.

§ 2º São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem.

§ 3º São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que 

se deteriore.

Art. 97. Não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acrésci-

mos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou 

detentor.

CAPÍTULO III 

DOS BENS PÚBLICOS

Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pesso-

as jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja 

qual for a pessoa a que pertencerem.

Art. 99. São bens públicos:

I – os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e 

praças;

II – os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a servi-

ço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou mu-

nicipal, inclusive os de suas autarquias;
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III – os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de 

direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas 

entidades.

Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se domi-

nicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se 

tenha dado estrutura de direito privado.

Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial 

são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a 

lei determinar.

Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas 

as exigências da lei.

Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.

Art. 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuí-

do, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração 

pertencerem.

LIVRO III 

DOS FATOS JURÍDICOS

TÍTULO I 

DO NEGÓCIO JURÍDICO

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I – agente capaz;

II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
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III – forma prescrita ou não defesa em lei.

Art. 105. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invo-

cada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos cointeressados ca-

pazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação 

comum.

Art. 106. A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídi-

co se for relativa, ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver 

subordinado.

Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma 

especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial 

à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, mo-

dificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta 

vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Art. 109. No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem 

instrumento público, este é da substância do ato.

Art. 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja 

feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o desti-

natário tinha conhecimento.

Art. 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os 

usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa.

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas 

consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-

-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Art. 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se 

estritamente.
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CAPÍTULO II 

DA REPRESENTAÇÃO

Art. 115. Os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo inte-

ressado.

Art. 116. A manifestação de vontade pelo representante, nos limites de 

seus poderes, produz efeitos em relação ao representado.

Art. 117. Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio 

jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, cele-

brar consigo mesmo.

Parágrafo único. Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo represen-

tante o negócio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido 

subestabelecidos.

Art. 118. O representante é obrigado a provar às pessoas, com quem tra-

tar em nome do representado, a sua qualidade e a extensão de seus poderes, 

sob pena de, não o fazendo, responder pelos atos que a estes excederem.

Art. 119. É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito 

de interesses com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimen-

to de quem com aquele tratou.

Parágrafo único. É de cento e oitenta dias, a contar da conclusão do negó-

cio ou da cessação da incapacidade, o prazo de decadência para pleitear-se a 

anulação prevista neste artigo.

Art. 120. Os requisitos e os efeitos da representação legal são os esta-

belecidos nas normas respectivas; os da representação voluntária são os da 

Parte Especial deste Código.
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CAPÍTULO III 

DA CONDIÇÃO, DO TERMO E DO ENCARGO

Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamen-

te da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento 

futuro e incerto.

Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à 

ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem 

as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro 

arbítrio de uma das partes.

Art. 123. Invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados:

I – as condições física ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas;

II – as condições ilícitas, ou de fazer coisa ilícita;

III – as condições incompreensíveis ou contraditórias.

Art. 124. Têm-se por inexistentes as condições impossíveis, quando re-

solutivas, e as de não fazer coisa impossível.

Art. 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição sus-

pensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que 

ele visa.

Art. 126. Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva, e, 

pendente esta, fizer quanto àquela novas disposições, estas não terão valor, 

realizada a condição, se com ela forem incompatíveis.

Art. 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, 

vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o 

direito por ele estabelecido.

Art. 128. Sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se, para todos os 

efeitos, o direito a que ela se opõe; mas, se aposta a um negócio de execu-

ção continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, 

não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a 

natureza da condição pendente e conforme aos ditames de boa-fé.
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Art. 129. Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição 

cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, 

considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente le-

vada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento.

Art. 130. Ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva 

ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo.

Art. 131. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do 

direito.

Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, compu-

tam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento.

§ 1º Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado 

o prazo até o seguinte dia útil.

§ 2º Meado considera-se, em qualquer mês, o seu décimo quinto dia.

§ 3º Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de 

início, ou no imediato, se faltar exata correspondência.

§ 4º Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto.

Art. 133. Nos testamentos, presume-se o prazo em favor do herdeiro, e, 

nos contratos, em proveito do devedor, salvo, quanto a esses, se do teor do 

instrumento, ou das circunstâncias, resultar que se estabeleceu a benefício 

do credor, ou de ambos os contratantes.

Art. 134. Os negócios jurídicos entre vivos, sem prazo, são exequíveis 

desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita em lugar diverso ou depen-

der de tempo.

Art. 135. Ao termo inicial e final aplicam-se, no que couber, as disposi-

ções relativas à condição suspensiva e resolutiva.

Art. 136. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, 

salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico, pelo disponente, 

como condição suspensiva.
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Art. 137. Considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo 

se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida 

o negócio jurídico.

CAPÍTULO IV 

DOS DEFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO

Seção I 

Do Erro ou Ignorância

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de 

vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa 

de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Art. 139. O erro é substancial quando:

I – interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou 

a alguma das qualidades a ele essenciais;

II – concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se 

refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo re-

levante;

III – sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o mo-

tivo único ou principal do negócio jurídico.

Art. 140. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expres-

so como razão determinante.

Art. 141. A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anu-

lável nos mesmos casos em que o é a declaração direta.

Art. 142. O erro de indicação da pessoa ou da coisa, a que se referir a de-

claração de vontade, não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas 

circunstâncias, se puder identificar a coisa ou pessoa cogitada.

Art. 143. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de 

vontade.
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Art. 144. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a 

pessoa, a quem a manifestação de vontade se dirige, se oferecer para execu-

tá-la na conformidade da vontade real do manifestante.

Seção II 

Do Dolo

Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a 

sua causa.

Art. 146. O dolo acidental só obriga à satisfação das perdas e danos, e é 

acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro 

modo.

Art. 147. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma 

das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, 

constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria 

celebrado.

Art. 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de tercei-

ro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; 

em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responde-

rá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou.

Art. 149. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o 

representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve; 

se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado respon-

derá solidariamente com ele por perdas e danos.

Art. 150. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode ale-

gá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização.
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Seção III 

Da Coação

Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que 

incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pes-

soa, à sua família, ou aos seus bens.

Parágrafo único. Se disser respeito a pessoa não pertencente à família do 

paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação.

Art. 152. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a con-

dição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias 

que possam influir na gravidade dela.

Art. 153. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um 

direito, nem o simples temor reverencial.

Art. 154. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela 

tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveite, e esta respon-

derá solidariamente com aquele por perdas e danos.

Art. 155. Subsistirá o negócio jurídico, se a coação decorrer de terceiro, 

sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento; 

mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver 

causado ao coacto.

Seção IV 

Do Estado de Perigo

Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da 

necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conheci-

do pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.

Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do de-

clarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias.
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Seção V 

Da Lesão

Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, 

ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional 

ao valor da prestação oposta.

§ 1º Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigen-

tes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico.

§ 2º Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento 

suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito.

Seção VI 

Da Fraude Contra Credores

Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de 

dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvên-

cia, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografá-

rios, como lesivos dos seus direitos.

§ 1º Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente.

§ 2º Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear 

a anulação deles.

Art. 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor 

insolvente, quando a insolvência for notória, ou houver motivo para ser co-

nhecida do outro contratante.

Art. 160. Se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda não tiver 

pago o preço e este for, aproximadamente, o corrente, desobrigar-se-á depo-

sitando-o em juízo, com a citação de todos os interessados.

Parágrafo único. Se inferior, o adquirente, para conservar os bens, poderá 

depositar o preço que lhes corresponda ao valor real.

Art. 161. A ação, nos casos dos arts. 158 e 159, poderá ser intentada 

contra o devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação 
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considerada fraudulenta, ou terceiros adquirentes que hajam procedido de 

má-fé.

Art. 162. O credor quirografário, que receber do devedor insolvente o 

pagamento da dívida ainda não vencida, ficará obrigado a repor, em proveito 

do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores, aquilo que 

recebeu.

Art. 163. Presumem-se fraudatórias dos direitos dos outros credores as 

garantias de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor.

Art. 164. Presumem-se, porém, de boa-fé e valem os negócios ordinários 

indispensáveis à manutenção de estabelecimento mercantil, rural, ou indus-

trial, ou à subsistência do devedor e de sua família.

Art. 165. Anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante re-

verterá em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de 

credores.

Parágrafo único. Se esses negócios tinham por único objeto atribuir di-

reitos preferenciais, mediante hipoteca, penhor ou anticrese, sua invalidade 

importará somente na anulação da preferência ajustada.

CAPÍTULO V 

DA INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I – celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II – for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III – o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV – não revestir a forma prescrita em lei;

V – for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a 

sua validade;

VI – tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII – a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem 

cominar sanção.
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Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dis-

simulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I – aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daque-

las às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II – contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III – os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§ 2º Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contra-

entes do negócio jurídico simulado.

Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por 

qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir.

Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando 

conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não 

lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes.

Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem 

convalesce pelo decurso do tempo.

Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de ou-

tro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que 

o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o 

negócio jurídico:

I – por incapacidade relativa do agente;

II – por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou 

fraude contra credores.

Art. 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo di-

reito de terceiro.

Art. 173. O ato de confirmação deve conter a substância do negócio ce-

lebrado e a vontade expressa de mantê-lo.
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Art. 174. É escusada a confirmação expressa, quando o negócio já foi 

cumprido em parte pelo devedor, ciente do vício que o inquinava.

Art. 175. A confirmação expressa, ou a execução voluntária de negócio 

anulável, nos termos dos arts. 172 a 174, importa a extinção de todas as 

ações, ou exceções, de que contra ele dispusesse o devedor.

Art. 176. Quando a anulabilidade do ato resultar da falta de autorização 

de terceiro, será validado se este a der posteriormente.

Art. 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, 

nem se pronuncia de ofício; só os interessados a podem alegar, e aproveita 

exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de solidariedade ou indivi-

sibilidade.

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anu-

lação do negócio jurídico, contado:

I – no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II – no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, 

do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III – no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.

Art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem es-

tabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar 

da data da conclusão do ato.

Art. 180. O menor, entre dezesseis e dezoito anos, não pode, para eximir-

-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando 

inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior.

Art. 181. Ninguém pode reclamar o que, por uma obrigação anulada, pagou 

a um incapaz, se não provar que reverteu em proveito dele a importância paga.

Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado 

em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão inde-

nizadas com o equivalente.
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Art. 183. A invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico 

sempre que este puder provar-se por outro meio.

Art. 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um 

negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável; a 

invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a 

destas não induz a da obrigação principal.

TÍTULO II 

DOS ATOS JURÍDICOS LÍCITOS

Art. 185. Aos atos jurídicos lícitos, que não sejam negócios jurídicos, apli-

cam-se, no que couber, as disposições do Título anterior.

TÍTULO III 

DOS ATOS ILÍCITOS

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou im-

prudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exer-

cê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou 

social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito 

reconhecido;

II – a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a 

fim de remover perigo iminente.

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando 

as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os 

limites do indispensável para a remoção do perigo.
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TÍTULO IV 

DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA

CAPÍTULO I 

DA PRESCRIÇÃO

Seção I 

Disposições Gerais

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se ex-

tingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

Art. 190. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão.

Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só va-

lerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consu-

mar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incom-

patíveis com a prescrição.

Art. 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo 

das partes.

Art. 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, 

pela parte a quem aproveita.

Art. 194. (Revogado pela Lei n. 11.280, de 2006)

Art. 195. Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação 

contra os seus assistentes ou representantes legais, que derem causa à pres-

crição, ou não a alegarem oportunamente.

Art. 196. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr con-

tra o seu sucessor.

Seção II 

Das Causas que Impedem ou Suspendem a Prescrição

Art. 197. Não corre a prescrição:
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I – entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal;

II – entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar;

III – entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante 

a tutela ou curatela.

Art. 198. Também não corre a prescrição:

I – contra os incapazes de que trata o art. 3º;

II – contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados 

ou dos Municípios;

III – contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo 

de guerra.

Art. 199. Não corre igualmente a prescrição:

I – pendendo condição suspensiva;

II – não estando vencido o prazo;

III – pendendo ação de evicção.

Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo 

criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.

Art. 201. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, 

só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível.

Seção III 

Das Causas que Interrompem a Prescrição

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma 

vez, dar-se-á:

I – por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se 

o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II – por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III – por protesto cambial;
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IV – pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em 

concurso de credores;

V – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI – por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe re-

conhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do 

ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Art. 203. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado.

Art. 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos 

outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o codevedor, ou seu 

herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados.

§ 1º A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; 

assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os de-

mais e seus herdeiros.

§ 2º A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário 

não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trate de 

obrigações e direitos indivisíveis.

§ 3º A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador.

Seção IV 

Dos Prazos da Prescrição

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fi-

xado prazo menor.

Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

I – a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a 

consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou 

dos alimentos;
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II – a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, 

contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da 

data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo 

terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do 

segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

III – a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários 

judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos, custas e ho-

norários;

IV – a pretensão contra os peritos, pela avaliação dos bens que entraram 

para a formação do capital de sociedade anônima, contado da publicação da 

ata da assembleia que aprovar o laudo;

V – a pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas 

e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da 

liquidação da sociedade.

§ 2º Em dois anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a par-

tir da data em que se vencerem.

§ 3º Em três anos:

I – a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;

II – a pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias 

ou vitalícias;

III – a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações 

acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com capitalização 

ou sem ela;

IV – a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;

V – a pretensão de reparação civil;

VI – a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-

-fé, correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição;
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VII – a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da 

lei ou do estatuto, contado o prazo:

a) para os fundadores, da publicação dos atos constitutivos da sociedade 

anônima;

b) para os administradores, ou fiscais, da apresentação, aos sócios, do 

balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da 

reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento;

c) para os liquidantes, da primeira assembleia semestral posterior à vio-

lação;

VIII – a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar 

do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

IX – a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro preju-

dicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

§ 4º Em quatro anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da data da 

aprovação das contas.

§ 5º Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento 

público ou particular;

II – a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, 

curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão 

dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;

III – a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em 

juízo.

Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de pres-

crição da pretensão. (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.040, de 2021)

CAPÍTULO II 

DA DECADÊNCIA

Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadên-

cia as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.
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Art. 208. Aplica-se à decadência o disposto nos arts. 195 e 198, inciso I.

Art. 209. É nula a renúncia à decadência fixada em lei.

Art. 210. Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando estabe-

lecida por lei.

Art. 211. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita 

pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a 

alegação.

PARTE ESPECIAL

TÍTULO VI 

DAS VÁRIAS ESPÉCIES DE CONTRATO

CAPÍTULO IV 

DA DOAÇÃO

Seção I 

Disposições Gerais

Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por libera-

lidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.

Art. 539. O doador pode fixar prazo ao donatário, para declarar se aceita 

ou não a liberalidade. Desde que o donatário, ciente do prazo, não faça, den-

tro dele, a declaração, entender-se-á que aceitou, se a doação não for sujeita 

a encargo.

Art. 540. A doação feita em contemplação do merecimento do donatário 

não perde o caráter de liberalidade, como não o perde a doação remunera-

tória, ou a gravada, no excedente ao valor dos serviços remunerados ou ao 

encargo imposto.

Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.
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Parágrafo único. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens mó-

veis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição.

Art. 542. A doação feita ao nascituro valerá, sendo aceita pelo seu repre-

sentante legal.

Art. 543. Se o donatário for absolutamente incapaz, dispensa-se a acei-

tação, desde que se trate de doação pura.

Art. 544. A doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a 

outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança.

Art. 545. A doação em forma de subvenção periódica ao beneficiado ex-

tingue-se morrendo o doador, salvo se este outra coisa dispuser, mas não 

poderá ultrapassar a vida do donatário.

Art. 546. A doação feita em contemplação de casamento futuro com cer-

ta e determinada pessoa, quer pelos nubentes entre si, quer por terceiro a 

um deles, a ambos, ou aos filhos que, de futuro, houverem um do outro, não 

pode ser impugnada por falta de aceitação, e só ficará sem efeito se o casa-

mento não se realizar.

Art. 547. O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu pa-

trimônio, se sobreviver ao donatário.

Parágrafo único. Não prevalece cláusula de reversão em favor de terceiro.

Art. 548. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou ren-

da suficiente para a subsistência do doador.

Art. 549. Nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que 

o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento.

Art. 550. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada 

pelo outro cônjuge, ou por seus herdeiros necessários, até dois anos depois 

de dissolvida a sociedade conjugal.

Art. 551. Salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de 

uma pessoa entende-se distribuída entre elas por igual.

Parágrafo único. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, 

subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo.
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Art. 552. O doador não é obrigado a pagar juros moratórios, nem é sujei-

to às consequências da evicção ou do vício redibitório. Nas doações para ca-

samento com certa e determinada pessoa, o doador ficará sujeito à evicção, 

salvo convenção em contrário.

Art. 553. O donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso 

forem a benefício do doador, de terceiro, ou do interesse geral.

Parágrafo único. Se desta última espécie for o encargo, o Ministério Público 

poderá exigir sua execução, depois da morte do doador, se este não tiver feito.

Art. 554. A doação a entidade futura caducará se, em dois anos, esta não 

estiver constituída regularmente.

Seção II 

Da Revogação da Doação

Art. 555. A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, ou por 

inexecução do encargo.

Art. 556. Não se pode renunciar antecipadamente o direito de revogar a 

liberalidade por ingratidão do donatário.

Art. 557. Podem ser revogadas por ingratidão as doações:

I – se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de 

homicídio doloso contra ele;

II – se cometeu contra ele ofensa física;

III – se o injuriou gravemente ou o caluniou;

IV – se, podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos de que este 

necessitava.

Art. 558. Pode ocorrer também a revogação quando o ofendido, nos ca-

sos do artigo anterior, for o cônjuge, ascendente, descendente, ainda que 

adotivo, ou irmão do doador.

Art. 559. A revogação por qualquer desses motivos deverá ser pleiteada 

dentro de um ano, a contar de quando chegue ao conhecimento do doador o 

fato que a autorizar, e de ter sido o donatário o seu autor.
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Art. 560. O direito de revogar a doação não se transmite aos herdeiros 

do doador, nem prejudica os do donatário. Mas aqueles podem prosseguir na 

ação iniciada pelo doador, continuando-a contra os herdeiros do donatário, se 

este falecer depois de ajuizada a lide.

Art. 561. No caso de homicídio doloso do doador, a ação caberá aos seus 

herdeiros, exceto se aquele houver perdoado.

Art. 562. A doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encar-

go, se o donatário incorrer em mora. Não havendo prazo para o cumprimen-

to, o doador poderá notificar judicialmente o donatário, assinando-lhe prazo 

razoável para que cumpra a obrigação assumida.

Art. 563. A revogação por ingratidão não prejudica os direitos adquiridos 

por terceiros, nem obriga o donatário a restituir os frutos percebidos antes 

da citação válida; mas sujeita-o a pagar os posteriores, e, quando não possa 

restituir em espécie as coisas doadas, a indenizá-la pelo meio termo do seu 

valor.

Art. 564. Não se revogam por ingratidão:

I – as doações puramente remuneratórias;

II – as oneradas com encargo já cumprido;

III – as que se fizerem em cumprimento de obrigação natural;

IV – as feitas para determinado casamento.

TÍTULO VII 

DOS ATOS UNILATERAIS

CAPÍTULO I 

DA PROMESSA DE RECOMPENSA

Art. 854. Aquele que, por anúncios públicos, se comprometer a recom-

pensar, ou gratificar, a quem preencha certa condição, ou desempenhe certo 

serviço, contrai obrigação de cumprir o prometido.
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Art. 855. Quem quer que, nos termos do artigo antecedente, fizer o ser-

viço, ou satisfizer a condição, ainda que não pelo interesse da promessa, po-

derá exigir a recompensa estipulada.

Art. 856. Antes de prestado o serviço ou preenchida a condição, pode o 

promitente revogar a promessa, contanto que o faça com a mesma publi-

cidade; se houver assinado prazo à execução da tarefa, entender-se-á que 

renuncia o arbítrio de retirar, durante ele, a oferta.

Parágrafo único. O candidato de boa-fé, que houver feito despesas, terá 

direito a reembolso.

Art. 857. Se o ato contemplado na promessa for praticado por mais de 

um indivíduo, terá direito à recompensa o que primeiro o executou.

Art. 858. Sendo simultânea a execução, a cada um tocará quinhão igual 

na recompensa; se esta não for divisível, conferir-se-á por sorteio, e o que 

obtiver a coisa dará ao outro o valor de seu quinhão.

Art. 859. Nos concursos que se abrirem com promessa pública de recom-

pensa, é condição essencial, para valerem, a fixação de um prazo, observadas 

também as disposições dos parágrafos seguintes.

§ 1º A decisão da pessoa nomeada, nos anúncios, como juiz, obriga os 

interessados.

§ 2º Em falta de pessoa designada para julgar o mérito dos trabalhos que 

se apresentarem, entender-se-á que o promitente se reservou essa função.

§ 3º Se os trabalhos tiverem mérito igual, proceder-se-á de acordo com 

os arts. 857 e 858.

Art. 860. As obras premiadas, nos concursos de que trata o artigo an-

tecedente, só ficarão pertencendo ao promitente, se assim for estipulado na 

publicação da promessa.

CAPÍTULO II 

DA GESTÃO DE NEGÓCIOS

Art. 861. Aquele que, sem autorização do interessado, intervém na 

gestão de negócio alheio, dirigi-lo-á segundo o interesse e a vontade pre-
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sumível de seu dono, ficando responsável a este e às pessoas com que 

tratar.

Art. 862. Se a gestão foi iniciada contra a vontade manifesta ou presumí-

vel do interessado, responderá o gestor até pelos casos fortuitos, não provan-

do que teriam sobrevindo, ainda quando se houvesse abatido.

Art. 863. No caso do artigo antecedente, se os prejuízos da gestão exce-

derem o seu proveito, poderá o dono do negócio exigir que o gestor restitua 

as coisas ao estado anterior, ou o indenize da diferença.

Art. 864. Tanto que se possa, comunicará o gestor ao dono do negócio a 

gestão que assumiu, aguardando-lhe a resposta, se da espera não resultar 

perigo.

Art. 865. Enquanto o dono não providenciar, velará o gestor pelo negócio, 

até o levar a cabo, esperando, se aquele falecer durante a gestão, as instru-

ções dos herdeiros, sem se descuidar, entretanto, das medidas que o caso 

reclame.

Art. 866. O gestor envidará toda sua diligência habitual na administração 

do negócio, ressarcindo ao dono o prejuízo resultante de qualquer culpa na 

gestão.

Art. 867. Se o gestor se fizer substituir por outrem, responderá pelas fal-

tas do substituto, ainda que seja pessoa idônea, sem prejuízo da ação que a 

ele, ou ao dono do negócio, contra ela possa caber.

Parágrafo único. Havendo mais de um gestor, solidária será a sua respon-

sabilidade.

Art. 868. O gestor responde pelo caso fortuito quando fizer operações ar-

riscadas, ainda que o dono costumasse fazê-las, ou quando preterir interesse 

deste em proveito de interesses seus.

Parágrafo único. Querendo o dono aproveitar-se da gestão, será obrigado 

a indenizar o gestor das despesas necessárias, que tiver feito, e dos prejuí-

zos, que por motivo da gestão, houver sofrido.

Art. 869. Se o negócio for utilmente administrado, cumprirá ao dono as 

obrigações contraídas em seu nome, reembolsando ao gestor as despesas 
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necessárias ou úteis que houver feito, com os juros legais, desde o desem-

bolso, respondendo ainda pelos prejuízos que este houver sofrido por causa 

da gestão.

§ 1º A utilidade, ou necessidade, da despesa, apreciar-se-á não pelo re-

sultado obtido, mas segundo as circunstâncias da ocasião em que se fizerem.

§ 2º Vigora o disposto neste artigo, ainda quando o gestor, em erro quanto 

ao dono do negócio, der a outra pessoa as contas da gestão.

Art. 870. Aplica-se a disposição do artigo antecedente, quando a gestão 

se proponha a acudir a prejuízos iminentes, ou redunde em proveito do dono 

do negócio ou da coisa; mas a indenização ao gestor não excederá, em im-

portância, as vantagens obtidas com a gestão.

Art. 871. Quando alguém, na ausência do indivíduo obrigado a alimentos, 

por ele os prestar a quem se devem, poder-lhes-á reaver do devedor a impor-

tância, ainda que este não ratifique o ato.

Art. 872. Nas despesas do enterro, proporcionadas aos usos locais e à 

condição do falecido, feitas por terceiro, podem ser cobradas da pessoa que 

teria a obrigação de alimentar a que veio a falecer, ainda mesmo que esta não 

tenha deixado bens.

Parágrafo único. Cessa o disposto neste artigo e no antecedente, em se 

provando que o gestor fez essas despesas com o simples intento de bem-fazer.

Art. 873. A ratificação pura e simples do dono do negócio retroage ao dia 

do começo da gestão, e produz todos os efeitos do mandato.

Art. 874. Se o dono do negócio, ou da coisa, desaprovar a gestão, consi-

derando-a contrária aos seus interesses, vigorará o disposto nos arts. 862 e 

863, salvo o estabelecido nos arts. 869 e 870.

Art. 875. Se os negócios alheios forem conexos ao do gestor, de tal arte 

que se não possam gerir separadamente, haver-se-á o gestor por sócio da-

quele cujos interesses agenciar de envolta com os seus.

Parágrafo único. No caso deste artigo, aquele em cujo benefício interveio 

o gestor só é obrigado na razão das vantagens que lograr.
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CAPÍTULO III 

DO PAGAMENTO INDEVIDO

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado 

a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes 

de cumprida a condição.

Art. 877. Àquele que voluntariamente pagou o indevido incumbe a prova 

de tê-lo feito por erro.

Art. 878. Aos frutos, acessões, benfeitorias e deteriorações sobrevindas à 

coisa dada em pagamento indevido, aplica-se o disposto neste Código sobre 

o possuidor de boa-fé ou de má-fé, conforme o caso.

Art. 879. Se aquele que indevidamente recebeu um imóvel o tiver aliena-

do em boa-fé, por título oneroso, responde somente pela quantia recebida; 

mas, se agiu de má-fé, além do valor do imóvel, responde por perdas e danos.

Parágrafo único. Se o imóvel foi alienado por título gratuito, ou se, aliena-

do por título oneroso, o terceiro adquirente agiu de má-fé, cabe ao que pagou 

por erro o direito de reivindicação.

Art. 880. Fica isento de restituir pagamento indevido aquele que, rece-

bendo-o como parte de dívida verdadeira, inutilizou o título, deixou prescre-

ver a pretensão ou abriu mão das garantias que asseguravam seu direito; 

mas aquele que pagou dispõe de ação regressiva contra o verdadeiro devedor 

e seu fiador.

Art. 881. Se o pagamento indevido tiver consistido no desempenho de 

obrigação de fazer ou para eximir-se da obrigação de não fazer, aquele que 

recebeu a prestação fica na obrigação de indenizar o que a cumpriu, na me-

dida do lucro obtido.

Art. 882. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, 

ou cumprir obrigação judicialmente inexigível.

Art. 883. Não terá direito à repetição aquele que deu alguma coisa para 

obter fim ilícito, imoral, ou proibido por lei.
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Parágrafo único. No caso deste artigo, o que se deu reverterá em favor de 

estabelecimento local de beneficência, a critério do juiz.

CAPÍTULO IV 

DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, 

será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos 

valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, 

quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a 

restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa 

que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir.

Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao 

lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido.

TÍTULO VIII 

DOS TÍTULOS DE CRÉDITO

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 887. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito 

literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os 

requisitos da lei.

Art. 888. A omissão de qualquer requisito legal, que tire ao escrito a sua 

validade como título de crédito, não implica a invalidade do negócio jurídico 

que lhe deu origem.

Art. 889. Deve o título de crédito conter a data da emissão, a indicação 

precisa dos direitos que confere, e a assinatura do emitente.
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§ 1º É à vista o título de crédito que não contenha indicação de vencimento.

§ 2º Considera-se lugar de emissão e de pagamento, quando não indicado 

no título, o domicílio do emitente.

§ 3º O título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em compu-

tador ou meio técnico equivalente e que constem da escrituração do emiten-

te, observados os requisitos mínimos previstos neste artigo.

Art. 890. Consideram-se não escritas no título a cláusula de juros, a proi-

bitiva de endosso, a excludente de responsabilidade pelo pagamento ou por 

despesas, a que dispense a observância de termos e formalidade prescritas, e 

a que, além dos limites fixados em lei, exclua ou restrinja direitos e obrigações.

Art. 891. O título de crédito, incompleto ao tempo da emissão, deve ser 

preenchido de conformidade com os ajustes realizados.

Parágrafo único. O descumprimento dos ajustes previstos neste artigo pe-

los que deles participaram, não constitui motivo de oposição ao terceiro por-

tador, salvo se este, ao adquirir o título, tiver agido de má-fé.

Art. 892. Aquele que, sem ter poderes, ou excedendo os que tem, lança 

a sua assinatura em título de crédito, como mandatário ou representante de 

outrem, fica pessoalmente obrigado, e, pagando o título, tem ele os mesmos 

direitos que teria o suposto mandante ou representado.

Art. 893. A transferência do título de crédito implica a de todos os direitos 

que lhe são inerentes.

Art. 894. O portador de título representativo de mercadoria tem o direito 

de transferi-lo, de conformidade com as normas que regulam a sua circula-

ção, ou de receber aquela independentemente de quaisquer formalidades, 

além da entrega do título devidamente quitado.

Art. 895. Enquanto o título de crédito estiver em circulação, só ele poderá 

ser dado em garantia, ou ser objeto de medidas judiciais, e não, separada-

mente, os direitos ou mercadorias que representa.

Art. 896. O título de crédito não pode ser reivindicado do portador que 

o adquiriu de boa-fé e na conformidade das normas que disciplinam a sua 

circulação.
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Art. 897. O pagamento de título de crédito, que contenha obrigação de 

pagar soma determinada, pode ser garantido por aval.

Parágrafo único. É vedado o aval parcial.

Art. 898. O aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título.

§ 1º Para a validade do aval, dado no anverso do título, é suficiente a sim-

ples assinatura do avalista.

§ 2º Considera-se não escrito o aval cancelado.

Art. 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de 

indicação, ao emitente ou devedor final.

§ 1º Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avali-

zado e demais coobrigados anteriores.

§ 2º Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação da-

quele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma.

Art. 900. O aval posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do 

anteriormente dado.

Art. 901. Fica validamente desonerado o devedor que paga título de cré-

dito ao legítimo portador, no vencimento, sem oposição, salvo se agiu de 

má-fé.

Parágrafo único. Pagando, pode o devedor exigir do credor, além da entre-

ga do título, quitação regular.

Art. 902. Não é o credor obrigado a receber o pagamento antes do venci-

mento do título, e aquele que o paga, antes do vencimento, fica responsável 

pela validade do pagamento.

§ 1º No vencimento, não pode o credor recusar pagamento, ainda que 

parcial.

§ 2º No caso de pagamento parcial, em que se não opera a tradição do 

título, além da quitação em separado, outra deverá ser firmada no próprio 

título.

Art. 903. Salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de 

crédito pelo disposto neste Código.
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CAPÍTULO II 

DO TÍTULO AO PORTADOR

Art. 904. A transferência de título ao portador se faz por simples tradição.

Art. 905. O possuidor de título ao portador tem direito à prestação nele 

indicada, mediante a sua simples apresentação ao devedor.

Parágrafo único. A prestação é devida ainda que o título tenha entrado em 

circulação contra a vontade do emitente.

Art. 906. O devedor só poderá opor ao portador exceção fundada em di-

reito pessoal, ou em nulidade de sua obrigação.

Art. 907. É nulo o título ao portador emitido sem autorização de lei 

especial.

Art. 908. O possuidor de título dilacerado, porém identificável, tem direito 

a obter do emitente a substituição do anterior, mediante a restituição do pri-

meiro e o pagamento das despesas.

Art. 909. O proprietário, que perder ou extraviar título, ou for injusta-

mente desapossado dele, poderá obter novo título em juízo, bem como impe-

dir sejam pagos a outrem capital e rendimentos.

Parágrafo único. O pagamento, feito antes de ter ciência da ação referida 

neste artigo, exonera o devedor, salvo se se provar que ele tinha conhecimen-

to do fato.

CAPÍTULO III 

DO TÍTULO À ORDEM

Art. 910. O endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou an-

verso do próprio título.

§ 1º Pode o endossante designar o endossatário, e para validade do endos-

so, dado no verso do título, é suficiente a simples assinatura do endossante.

§ 2º A transferência por endosso completa-se com a tradição do título.

§ 3º Considera-se não escrito o endosso cancelado, total ou parcialmente.
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Art. 911. Considera-se legítimo possuidor o portador do título à ordem 

com série regular e ininterrupta de endossos, ainda que o último seja em 

branco.

Parágrafo único. Aquele que paga o título está obrigado a verificar a regu-

laridade da série de endossos, mas não a autenticidade das assinaturas.

Art. 912. Considera-se não escrita no endosso qualquer condição a que o 

subordine o endossante.

Parágrafo único. É nulo o endosso parcial.

Art. 913. O endossatário de endosso em branco pode mudá-lo para en-

dosso em preto, completando-o com o seu nome ou de terceiro; pode en-

dossar novamente o título, em branco ou em preto; ou pode transferi-lo sem 

novo endosso.

Art. 914. Ressalvada cláusula expressa em contrário, constante do en-

dosso, não responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante 

do título.

§ 1º Assumindo responsabilidade pelo pagamento, o endossante se torna 

devedor solidário.

§ 2º Pagando o título, tem o endossante ação de regresso contra os coo-

brigados anteriores.

Art. 915. O devedor, além das exceções fundadas nas relações pessoais 

que tiver com o portador, só poderá opor a este as exceções relativas à forma 

do título e ao seu conteúdo literal, à falsidade da própria assinatura, a defeito 

de capacidade ou de representação no momento da subscrição, e à falta de 

requisito necessário ao exercício da ação.

Art. 916. As exceções, fundadas em relação do devedor com os portado-

res precedentes, somente poderão ser por ele opostas ao portador, se este, 

ao adquirir o título, tiver agido de má-fé.

Art. 917. A cláusula constitutiva de mandato, lançada no endosso, confe-

re ao endossatário o exercício dos direitos inerentes ao título, salvo restrição 

expressamente estatuída.
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§ 1º O endossatário de endosso-mandato só pode endossar novamente o 

título na qualidade de procurador, com os mesmos poderes que recebeu.

§ 2º Com a morte ou a superveniente incapacidade do endossante, não 

perde eficácia o endosso-mandato.

§ 3º Pode o devedor opor ao endossatário de endosso-mandato somente 

as exceções que tiver contra o endossante.

Art. 918. A cláusula constitutiva de penhor, lançada no endosso, confere 

ao endossatário o exercício dos direitos inerentes ao título.

§ 1º O endossatário de endosso-penhor só pode endossar novamente o 

título na qualidade de procurador.

§ 2º Não pode o devedor opor ao endossatário de endosso-penhor as ex-

ceções que tinha contra o endossante, salvo se aquele tiver agido de má-fé.

Art. 919. A aquisição de título à ordem, por meio diverso do endosso, tem 

efeito de cessão civil.

Art. 920. O endosso posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos 

do anterior.

CAPÍTULO IV 

DO TÍTULO NOMINATIVO

Art. 921. É título nominativo o emitido em favor de pessoa cujo nome 

conste no registro do emitente.

Art. 922. Transfere-se o título nominativo mediante termo, em registro do 

emitente, assinado pelo proprietário e pelo adquirente.

Art. 923. O título nominativo também pode ser transferido por endosso 

que contenha o nome do endossatário.

§ 1º A transferência mediante endosso só tem eficácia perante o emi-

tente, uma vez feita a competente averbação em seu registro, podendo o 

emitente exigir do endossatário que comprove a autenticidade da assinatura 

do endossante.
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§ 2º O endossatário, legitimado por série regular e ininterrupta de endos-

sos, tem o direito de obter a averbação no registro do emitente, comprovada 

a autenticidade das assinaturas de todos os endossantes.

§ 3º Caso o título original contenha o nome do primitivo proprietário, tem 

direito o adquirente a obter do emitente novo título, em seu nome, devendo 

a emissão do novo título constar no registro do emitente.

Art. 924. Ressalvada proibição legal, pode o título nominativo ser trans-

formado em à ordem ou ao portador, a pedido do proprietário e à sua custa.

Art. 925. Fica desonerado de responsabilidade o emitente que de boa-fé 

fizer a transferência pelos modos indicados nos artigos antecedentes.

Art. 926. Qualquer negócio ou medida judicial, que tenha por objeto o 

título, só produz efeito perante o emitente ou terceiros, uma vez feita a com-

petente averbação no registro do emitente.

TÍTULO IX 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

CAPÍTULO I 

DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a ou-

trem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 

de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmen-

te desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem.

Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas 

por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de 

meios suficientes.

Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser equi-

tativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que 

dele dependem.
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Art. 929. Se a pessoa lesada, ou o dono da coisa, no caso do inciso II do 

art. 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização 

do prejuízo que sofreram.

Art. 930. No caso do inciso II do art. 188, se o perigo ocorrer por culpa 

de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para haver a 

importância que tiver ressarcido ao lesado.

Parágrafo único. A mesma ação competirá contra aquele em defesa de 

quem se causou o dano (art. 188, inciso I).

Art. 931. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresá-

rios individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos 

danos causados pelos produtos postos em circulação.

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

I – os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em 

sua companhia;

II – o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas 

mesmas condições;

III – o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e pre-

postos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

IV – os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se 

albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, 

moradores e educandos;

V – os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, 

até a concorrente quantia.

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, 

ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados 

pelos terceiros ali referidos.

Art. 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o 

que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for 

descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz.
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Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se po-

dendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu 

autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este cau-

sado, se não provar culpa da vítima ou força maior.

Art. 937. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que re-

sultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade 

fosse manifesta.

Art. 938. Aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano 

proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido.

Art. 939. O credor que demandar o devedor antes de vencida a dívida, 

fora dos casos em que a lei o permita, ficará obrigado a esperar o tempo que 

faltava para o vencimento, a descontar os juros correspondentes, embora 

estipulados, e a pagar as custas em dobro.

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em par-

te, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, fi-

cará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver 

cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver 

prescrição.

Art. 941. As penas previstas nos arts. 939 e 940 não se aplicarão quando 

o autor desistir da ação antes de contestada a lide, salvo ao réu o direito de 

haver indenização por algum prejuízo que prove ter sofrido.

Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de 

outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais 

de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-

autores e as pessoas designadas no art. 932.

Art. 943. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la trans-

mitem-se com a herança.
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CAPÍTULO II 

DA INDENIZAÇÃO

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da 

culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento dano-

so, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa 

em confronto com a do autor do dano.

Art. 946. Se a obrigação for indeterminada, e não houver na lei ou no 

contrato disposição fixando a indenização devida pelo inadimplente, apurar-

-se-á o valor das perdas e danos na forma que a lei processual determinar.

Art. 947. Se o devedor não puder cumprir a prestação na espécie ajusta-

da, substituir-se-á pelo seu valor, em moeda corrente.

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir ou-

tras reparações:

I – no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral 

e o luto da família;

II – na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, le-

vando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indeniza-

rá o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim 

da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver 

sofrido.

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa 

exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, 

a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim 

da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho 

para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indeniza-

ção seja arbitrada e paga de uma só vez.

https://www.grancursosonline.com.br


53

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Art. 951. O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de 

indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por 

negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-

-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho.

Art. 952. Havendo usurpação ou esbulho do alheio, além da restituição 

da coisa, a indenização consistirá em pagar o valor das suas deteriorações e 

o devido a título de lucros cessantes; faltando a coisa, dever-se-á reembolsar 

o seu equivalente ao prejudicado.

Parágrafo único. Para se restituir o equivalente, quando não exista a pró-

pria coisa, estimar-se-á ela pelo seu preço ordinário e pelo de afeição, con-

tanto que este não se avantaje àquele.

Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na 

reparação do dano que delas resulte ao ofendido.

Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá 

ao juiz fixar, equitativamente, o valor da indenização, na conformidade das 

circunstâncias do caso.

Art. 954. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pa-

gamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e se este não 

puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo 

antecedente.

Parágrafo único. Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal:

I – o cárcere privado;

II – a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé;

III – a prisão ilegal.
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LIVRO II 

DO DIREITO DE EMPRESA

TÍTULO I 

DO EMPRESÁRIO

CAPÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO E DA INSCRIÇÃO

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente ativi-

dade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de 

serviços.

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão in-

telectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso 

de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir 

elemento de empresa.

Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de 

Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.

Art. 968. A inscrição do empresário far-se-á mediante requerimento que 

contenha:

I – o seu nome, nacionalidade, domicílio, estado civil e, se casado, o regi-

me de bens;

II – a firma, com a respectiva assinatura autógrafa que poderá ser subs-

tituída pela assinatura autenticada com certificação digital ou meio equiva-

lente que comprove a sua autenticidade, ressalvado o disposto no inciso I do 

§ 1º do art. 4º da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; 

(Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

III – o capital;

IV – o objeto e a sede da empresa.
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§ 1º Com as indicações estabelecidas neste artigo, a inscrição será toma-

da por termo no livro próprio do Registro Público de Empresas Mercantis, e 

obedecerá a número de ordem contínuo para todos os empresários inscritos.

§ 2º À margem da inscrição, e com as mesmas formalidades, serão aver-

badas quaisquer modificações nela ocorrentes.

§ 3º Caso venha a admitir sócios, o empresário individual poderá solicitar 

ao Registro Público de Empresas Mercantis a transformação de seu registro 

de empresário para registro de sociedade empresária, observado, no que 

couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código. (Incluído pela Lei 

Complementar n. 128, de 2008)

§ 4º O processo de abertura, registro, alteração e baixa do microempre-

endedor individual de que trata o art. 18-A da Lei Complementar n. 123, de 

14 de dezembro de 2006, bem como qualquer exigência para o início de seu 

funcionamento deverão ter trâmite especial e simplificado, preferentemente 

eletrônico, opcional para o empreendedor, na forma a ser disciplinada pelo 

Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da 

Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM, de que trata o inciso III do art. 

2º da mesma Lei. (Incluído pela Lei n. 12.470, de 2011)

§ 5º Para fins do disposto no § 4º, poderão ser dispensados o uso da fir-

ma, com a respectiva assinatura autógrafa, o capital, requerimentos, demais 

assinaturas, informações relativas à nacionalidade, estado civil e regime de 

bens, bem como remessa de documentos, na forma estabelecida pelo CGSIM. 

(Incluído pela Lei n. 12.470, de 2011)

Art. 969. O empresário que instituir sucursal, filial ou agência, em lugar 

sujeito à jurisdição de outro Registro Público de Empresas Mercantis, neste 

deverá também inscrevê-la, com a prova da inscrição originária.

Parágrafo único. Em qualquer caso, a constituição do estabelecimento se-

cundário deverá ser averbada no Registro Público de Empresas Mercantis da 

respectiva sede.
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Art. 970. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplifi-

cado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos 

efeitos daí decorrentes.

Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal pro-

fissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus 

parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da 

respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para to-

dos os efeitos, ao empresário sujeito a registro.

CAPÍTULO II 

DA CAPACIDADE

Art. 972. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em 

pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos.

Art. 973. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de 

empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações contraídas.

Art. 974. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente 

assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por 

seus pais ou pelo autor de herança.

§ 1º Nos casos deste artigo, precederá autorização judicial, após exame 

das circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como da conveniência em 

continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos os pais, 

tutores ou representantes legais do menor ou do interdito, sem prejuízo dos 

direitos adquiridos por terceiros.

§ 2º Não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz 

já possuía, ao tempo da sucessão ou da interdição, desde que estranhos ao 

acervo daquela, devendo tais fatos constar do alvará que conceder a autori-

zação.

§ 3º O Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comer-

ciais deverá registrar contratos ou alterações contratuais de sociedade que 
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envolva sócio incapaz, desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes 

pressupostos: (Incluído pela Lei n. 12.399, de 2011)

I – o sócio incapaz não pode exercer a administração da sociedade; (In-

cluído pela Lei n. 12.399, de 2011)

II – o capital social deve ser totalmente integralizado; (Incluído pela Lei 

n. 12.399, de 2011)

III – o sócio relativamente incapaz deve ser assistido e o absolutamente 

incapaz deve ser representado por seus representantes legais. (Incluído pela 

Lei n. 12.399, de 2011)

Art. 975. Se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por 

disposição de lei, não puder exercer atividade de empresário, nomeará, com 

a aprovação do juiz, um ou mais gerentes.

§ 1º Do mesmo modo será nomeado gerente em todos os casos em que o 

juiz entender ser conveniente.

§ 2º A aprovação do juiz não exime o representante ou assistente do me-

nor ou do interdito da responsabilidade pelos atos dos gerentes nomeados.

Art. 976. A prova da emancipação e da autorização do incapaz, nos casos 

do art. 974, e a de eventual revogação desta, serão inscritas ou averbadas no 

Registro Público de Empresas Mercantis.

Parágrafo único. O uso da nova firma caberá, conforme o caso, ao geren-

te; ou ao representante do incapaz; ou a este, quando puder ser autorizado.

Art. 977. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, entre si ou com 

terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de 

bens, ou no da separação obrigatória.

Art. 978. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conju-

gal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o 

patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real.

Art. 979. Além de no Registro Civil, serão arquivados e averbados, no 

Registro Público de Empresas Mercantis, os pactos e declarações antenupciais 

do empresário, o título de doação, herança, ou legado, de bens clausulados 

de incomunicabilidade ou inalienabilidade.
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Art. 980. A sentença que decretar ou homologar a separação judicial do 

empresário e o ato de reconciliação não podem ser opostos a terceiros, antes 

de arquivados e averbados no Registro Público de Empresas Mercantis.

TÍTULO I-A 

(Incluído pela Lei n. 12.441, de 2011) (Vigência)

DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será cons-

tituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devida-

mente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salá-

rio-mínimo vigente no País. (Incluído pela Lei n. 12.441, de 2011) (Vigência)

§ 1º O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão 

“EIRELI” após a firma ou a denominação social da empresa individual de res-

ponsabilidade limitada. (Incluído pela Lei n. 12.441, de 2011) (Vigência)

§ 2º A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilida-

de limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalida-

de. (Incluído pela Lei n. 12.441, de 2011) (Vigência)

§ 3º A empresa individual de responsabilidade limitada também pode-

rá resultar da concentração das quotas de outra modalidade societária num 

único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração. 

(Incluído pela Lei n. 12.441, de 2011) (Vigência)

§ 4º (VETADO). (Incluído pela Lei n. 12.441, de 2011) (Vigência)

§ 5º Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limita-

da constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza a remune-

ração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, 

nome, marca ou voz de que seja detentor o titular da pessoa jurídica, vincula-

dos à atividade profissional. (Incluído pela Lei n. 12.441, de 2011) (Vigência)
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§ 6º Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que 

couber, as regras previstas para as sociedades limitadas. (Incluído pela Lei n. 

12.441, de 2011) (Vigência)

§ 7º Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas 

da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se 

confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, 

ressalvados os casos de fraude. (Incluído pela Medida Provisória n. 881, de 

2019)

TÍTULO II 

DA SOCIEDADE

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente 

se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade 

econômica e a partilha, entre si, dos resultados.

Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais 

negócios determinados.

Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a so-

ciedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário 

sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais.

Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empre-

sária a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa.

Art. 983. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos 

tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092; a sociedade simples pode constituir-

-se de conformidade com um desses tipos, e, não o fazendo, subordina-se às 

normas que lhe são próprias.

Parágrafo único. Ressalvam-se as disposições concernentes à sociedade 

em conta de participação e à cooperativa, bem como as constantes de leis 
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especiais que, para o exercício de certas atividades, imponham a constituição 

da sociedade segundo determinado tipo.

Art. 984. A sociedade que tenha por objeto o exercício de atividade pró-

pria de empresário rural e seja constituída, ou transformada, de acordo com 

um dos tipos de sociedade empresária, pode, com as formalidades do art. 

968, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da sua 

sede, caso em que, depois de inscrita, ficará equiparada, para todos os efei-

tos, à sociedade empresária.

Parágrafo único. Embora já constituída a sociedade segundo um daqueles 

tipos, o pedido de inscrição se subordinará, no que for aplicável, às normas 

que regem a transformação.

Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, 

no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (arts. 45 e 

1.150).

SUBTÍTULO I 

DA SOCIEDADE NÃO PERSONIFICADA

CAPÍTULO I 

DA SOCIEDADE EM COMUM

Art. 986. Enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a so-

ciedade, exceto por ações em organização, pelo disposto neste Capítulo, ob-

servadas, subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis, as normas 

da sociedade simples.

Art. 987. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por 

escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem pro-

vá-la de qualquer modo.

Art. 988. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do 

qual os sócios são titulares em comum.
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Art. 989. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por 

qualquer dos sócios, salvo pacto expresso limitativo de poderes, que somente 

terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer.

Art. 990. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas 

obrigações sociais, excluído do benefício de ordem, previsto no art. 1.024, 

aquele que contratou pela sociedade.

CAPÍTULO II 

DA SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO

Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva 

do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome 

individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os de-

mais dos resultados correspondentes.

Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão somente o sócio ostensi-

vo; e, exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do con-

trato social.

Art. 992. A constituição da sociedade em conta de participação independe 

de qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito.

Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a 

eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere per-

sonalidade jurídica à sociedade.

Parágrafo único. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negó-

cios sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio 

ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este pe-

las obrigações em que intervier.

Art. 994. A contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio 

ostensivo, patrimônio especial, objeto da conta de participação relativa aos 

negócios sociais.

§ 1º A especialização patrimonial somente produz efeitos em relação aos 

sócios.
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§ 2º A falência do sócio ostensivo acarreta a dissolução da sociedade e a 

liquidação da respectiva conta, cujo saldo constituirá crédito quirografário.

§ 3º Falindo o sócio participante, o contrato social fica sujeito às normas 

que regulam os efeitos da falência nos contratos bilaterais do falido.

Art. 995. Salvo estipulação em contrário, o sócio ostensivo não pode ad-

mitir novo sócio sem o consentimento expresso dos demais.

Art. 996. Aplica-se à sociedade em conta de participação, subsidiaria-

mente e no que com ela for compatível, o disposto para a sociedade simples, 

e a sua liquidação rege-se pelas normas relativas à prestação de contas, na 

forma da lei processual.

Parágrafo único. Havendo mais de um sócio ostensivo, as respectivas con-

tas serão prestadas e julgadas no mesmo processo.

SUBTÍTULO II 

DA SOCIEDADE PERSONIFICADA

CAPÍTULO I 

DA SOCIEDADE SIMPLES

Seção I 

Do Contrato Social

Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular 

ou público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará:

I – nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, 

se pessoas naturais, e a firma ou a denominação, nacionalidade e sede dos 

sócios, se jurídicas;

II – denominação, objeto, sede e prazo da sociedade;

III – capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compre-

ender qualquer espécie de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária;

IV – a quota de cada sócio no capital social, e o modo de realizá-la;
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V – as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em 

serviços;

VI – as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, e 

seus poderes e atribuições;

VII – a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas;

VIII – se os sócios respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações 

sociais.

Parágrafo único. É ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separa-

do, contrário ao disposto no instrumento do contrato.

Art. 998. Nos trinta dias subsequentes à sua constituição, a sociedade 

deverá requerer a inscrição do contrato social no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede.

§ 1º O pedido de inscrição será acompanhado do instrumento autenticado 

do contrato, e, se algum sócio nele houver sido representado por procurador, 

o da respectiva procuração, bem como, se for o caso, da prova de autorização 

da autoridade competente.

§ 2º Com todas as indicações enumeradas no artigo antecedente, será a 

inscrição tomada por termo no livro de registro próprio, e obedecerá a núme-

ro de ordem contínua para todas as sociedades inscritas.

Art. 999. As modificações do contrato social, que tenham por objeto ma-

téria indicada no art. 997, dependem do consentimento de todos os sócios; 

as demais podem ser decididas por maioria absoluta de votos, se o contrato 

não determinar a necessidade de deliberação unânime.

Parágrafo único. Qualquer modificação do contrato social será averbada, 

cumprindo-se as formalidades previstas no artigo antecedente.

Art. 1.000. A sociedade simples que instituir sucursal, filial ou agência 

na circunscrição de outro Registro Civil das Pessoas Jurídicas, neste deverá 

também inscrevê-la, com a prova da inscrição originária.

Parágrafo único. Em qualquer caso, a constituição da sucursal, filial ou 

agência deverá ser averbada no Registro Civil da respectiva sede.
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Seção II 

Dos Direitos e Obrigações dos Sócios

Art. 1.001. As obrigações dos sócios começam imediatamente com o 

contrato, se este não fixar outra data, e terminam quando, liquidada a socie-

dade, se extinguirem as responsabilidades sociais.

Art. 1.002. O sócio não pode ser substituído no exercício das suas fun-

ções, sem o consentimento dos demais sócios, expresso em modificação do 

contrato social.

Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente mo-

dificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá 

eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do con-

trato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a socie-

dade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

Art. 1.004. Os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às con-

tribuições estabelecidas no contrato social, e aquele que deixar de fazê-lo, 

nos trinta dias seguintes ao da notificação pela sociedade, responderá peran-

te esta pelo dano emergente da mora.

Parágrafo único. Verificada a mora, poderá a maioria dos demais sócios 

preferir, à indenização, a exclusão do sócio remisso, ou reduzir-lhe a quota 

ao montante já realizado, aplicando-se, em ambos os casos, o disposto no § 

1º do art. 1.031.

Art. 1.005. O sócio que, a título de quota social, transmitir domínio, pos-

se ou uso, responde pela evicção; e pela solvência do devedor, aquele que 

transferir crédito.

Art. 1.006. O sócio, cuja contribuição consista em serviços, não pode, 

salvo convenção em contrário, empregar-se em atividade estranha à socieda-

de, sob pena de ser privado de seus lucros e dela excluído.

Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros 

e das perdas, na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contri-
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buição consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da 

média do valor das quotas.

Art. 1.008. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de 

participar dos lucros e das perdas.

Art. 1.009. A distribuição de lucros ilícitos ou fictícios acarreta responsa-

bilidade solidária dos administradores que a realizarem e dos sócios que os 

receberem, conhecendo ou devendo conhecer-lhes a ilegitimidade.

Seção III 

Da Administração

Art. 1.010. Quando, por lei ou pelo contrato social, competir aos sócios 

decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por 

maioria de votos, contados segundo o valor das quotas de cada um.

§ 1º Para formação da maioria absoluta são necessários votos correspon-

dentes a mais de metade do capital.

§ 2º Prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios no caso de 

empate, e, se este persistir, decidirá o juiz.

§ 3º Responde por perdas e danos o sócio que, tendo em alguma operação 

interesse contrário ao da sociedade, participar da deliberação que a aprove 

graças a seu voto.

Art. 1.011. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas 

funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma em-

pregar na administração de seus próprios negócios.

§ 1º Não podem ser administradores, além das pessoas impedidas por 

lei especial, os condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o 

acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 

suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o siste-

ma financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra 

as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem 

os efeitos da condenação.
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§ 2º Aplicam-se à atividade dos administradores, no que couber, as dispo-

sições concernentes ao mandato.

Art. 1.012. O administrador, nomeado por instrumento em separado, 

deve averbá-lo à margem da inscrição da sociedade, e, pelos atos que prati-

car, antes de requerer a averbação, responde pessoal e solidariamente com 

a sociedade.

Art. 1.013. A administração da sociedade, nada dispondo o contrato so-

cial, compete separadamente a cada um dos sócios.

§ 1º Se a administração competir separadamente a vários administrado-

res, cada um pode impugnar operação pretendida por outro, cabendo a deci-

são aos sócios, por maioria de votos.

§ 2º Responde por perdas e danos perante a sociedade o administrador 

que realizar operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em de-

sacordo com a maioria.

Art. 1.014. Nos atos de competência conjunta de vários administradores, 

torna-se necessário o concurso de todos, salvo nos casos urgentes, em que a 

omissão ou retardo das providências possa ocasionar dano irreparável ou grave.

Art. 1.015. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar 

todos os atos pertinentes à gestão da sociedade; não constituindo objeto so-

cial, a oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos 

sócios decidir.

Parágrafo único. O excesso por parte dos administradores somente pode 

ser oposto a terceiros se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses:

I – se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no registro pró-

prio da sociedade;

II – provando-se que era conhecida do terceiro;

III – tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios da 

sociedade.

Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a socie-

dade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.
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Art. 1.017. O administrador que, sem consentimento escrito dos sócios, 

aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros, terá de 

restituí-los à sociedade, ou pagar o equivalente, com todos os lucros resul-

tantes, e, se houver prejuízo, por ele também responderá.

Parágrafo único. Fica sujeito às sanções o administrador que, tendo em 

qualquer operação interesse contrário ao da sociedade, tome parte na corres-

pondente deliberação.

Art. 1.018. Ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício 

de suas funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir 

mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações 

que poderão praticar.

Art. 1.019. São irrevogáveis os poderes do sócio investido na administra-

ção por cláusula expressa do contrato social, salvo justa causa, reconhecida 

judicialmente, a pedido de qualquer dos sócios.

Parágrafo único. São revogáveis, a qualquer tempo, os poderes conferidos 

a sócio por ato separado, ou a quem não seja sócio.

Art. 1.020. Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas 

justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, 

bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

Art. 1.021. Salvo estipulação que determine época própria, o sócio pode, 

a qualquer tempo, examinar os livros e documentos, e o estado da caixa e da 

carteira da sociedade.

Seção IV 

Das Relações com Terceiros

Art. 1.022. A sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede 

judicialmente, por meio de administradores com poderes especiais, ou, não 

os havendo, por intermédio de qualquer administrador.

Art. 1.023. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respon-

dem os sócios pelo saldo, na proporção em que participem das perdas sociais, 

salvo cláusula de responsabilidade solidária.
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Art. 1.024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados 

por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais.

Art. 1.025. O sócio, admitido em sociedade já constituída, não se exime 

das dívidas sociais anteriores à admissão.

Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros 

bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros 

da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.

Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor re-

querer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 

1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias 

após aquela liquidação.

Art. 1.027. Os herdeiros do cônjuge de sócio, ou o cônjuge do que se se-

parou judicialmente, não podem exigir desde logo a parte que lhes couber na 

quota social, mas concorrer à divisão periódica dos lucros, até que se liquide 

a sociedade.

Seção V 

Da Resolução da Sociedade em Relação a um Sócio

Art. 1.028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo:

I – se o contrato dispuser diferentemente;

II – se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade;

III – se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio 

falecido.

Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio 

pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notifi-

cação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de 

prazo determinado, provando judicialmente justa causa.

Parágrafo único. Nos trinta dias subsequentes à notificação, podem os de-

mais sócios optar pela dissolução da sociedade.
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Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, 

pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos 

demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, 

por incapacidade superveniente.

Parágrafo único. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio de-

clarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada nos termos do pará-

grafo único do art. 1.026.

Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um 

sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente reali-

zado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na 

situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 

especialmente levantado.

§ 1º O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais 

sócios suprirem o valor da quota.

§ 2º A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, 

a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário.

Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus 

herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois 

anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, 

pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

Seção VI 

Da Dissolução

Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer:

I – o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem opo-

sição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorro-

gará por tempo indeterminado;

II – o consenso unânime dos sócios;

III – a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo 

indeterminado;
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IV – a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento 

e oitenta dias;

V – a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV caso o sócio rema-

nescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da socie-

dade sob sua titularidade, requeira, no Registro Público de Empresas Mer-

cantis, a transformação do registro da sociedade para empresário individual 

ou para empresa individual de responsabilidade limitada, observado, no que 

couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código. (Redação dada pela 

Lei n. 12.441, de 2011) (Vigência)

Art. 1.034. A sociedade pode ser dissolvida judicialmente, a requerimen-

to de qualquer dos sócios, quando:

I – anulada a sua constituição;

II – exaurido o fim social, ou verificada a sua inexequibilidade.

Art. 1.035. O contrato pode prever outras causas de dissolução, a serem 

verificadas judicialmente quando contestadas.

Art. 1.036. Ocorrida a dissolução, cumpre aos administradores providen-

ciar imediatamente a investidura do liquidante, e restringir a gestão própria 

aos negócios inadiáveis, vedadas novas operações, pelas quais responderão 

solidária e ilimitadamente.

Parágrafo único. Dissolvida de pleno direito a sociedade, pode o sócio re-

querer, desde logo, a liquidação judicial.

Art. 1.037. Ocorrendo a hipótese prevista no inciso V do art. 1.033, o Mi-

nistério Público, tão logo lhe comunique a autoridade competente, promoverá 

a liquidação judicial da sociedade, se os administradores não o tiverem feito 

nos trinta dias seguintes à perda da autorização, ou se o sócio não houver 

exercido a faculdade assegurada no parágrafo único do artigo antecedente.

Parágrafo único. Caso o Ministério Público não promova a liquidação judi-

cial da sociedade nos quinze dias subsequentes ao recebimento da comunica-

ção, a autoridade competente para conceder a autorização nomeará interven-
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tor com poderes para requerer a medida e administrar a sociedade até que 

seja nomeado o liquidante.

Art. 1.038. Se não estiver designado no contrato social, o liquidante será 

eleito por deliberação dos sócios, podendo a escolha recair em pessoa estra-

nha à sociedade.

§ 1º O liquidante pode ser destituído, a todo tempo:

I – se eleito pela forma prevista neste artigo, mediante deliberação dos 

sócios;

II – em qualquer caso, por via judicial, a requerimento de um ou mais só-

cios, ocorrendo justa causa.

§ 2º A liquidação da sociedade se processa de conformidade com o dispos-

to no Capítulo IX, deste Subtítulo.

CAPÍTULO II 

DA SOCIEDADE EM NOME COLETIVO

Art. 1.039. Somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade em 

nome coletivo, respondendo todos os sócios, solidária e ilimitadamente, pelas 

obrigações sociais.

Parágrafo único. Sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, po-

dem os sócios, no ato constitutivo, ou por unânime convenção posterior, limi-

tar entre si a responsabilidade de cada um.

Art. 1.040. A sociedade em nome coletivo se rege pelas normas deste 

Capítulo e, no que seja omisso, pelas do Capítulo antecedente.

Art. 1.041. O contrato deve mencionar, além das indicações referidas no 

art. 997, a firma social.

Art. 1.042. A administração da sociedade compete exclusivamente a só-

cios, sendo o uso da firma, nos limites do contrato, privativo dos que tenham 

os necessários poderes.

Art. 1.043. O credor particular de sócio não pode, antes de dissolver-se 

a sociedade, pretender a liquidação da quota do devedor.
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Parágrafo único. Poderá fazê-lo quando:

I – a sociedade houver sido prorrogada tacitamente;

II – tendo ocorrido prorrogação contratual, for acolhida judicialmente opo-

sição do credor, levantada no prazo de noventa dias, contado da publicação 

do ato dilatório.

Art. 1.044. A sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das 

causas enumeradas no art. 1.033 e, se empresária, também pela declaração 

da falência.

CAPÍTULO III 

DA SOCIEDADE EM COMANDITA SIMPLES

Art. 1.045. Na sociedade em comandita simples tomam parte sócios de 

duas categorias: os comanditados, pessoas físicas, responsáveis solidária e 

ilimitadamente pelas obrigações sociais; e os comanditários, obrigados so-

mente pelo valor de sua quota.

Parágrafo único. O contrato deve discriminar os comanditados e os co-

manditários.

Art. 1.046. Aplicam-se à sociedade em comandita simples as normas da 

sociedade em nome coletivo, no que forem compatíveis com as deste Capítulo.

Parágrafo único. Aos comanditados cabem os mesmos direitos e obriga-

ções dos sócios da sociedade em nome coletivo.

Art. 1.047. Sem prejuízo da faculdade de participar das deliberações da 

sociedade e de lhe fiscalizar as operações, não pode o comanditário praticar 

qualquer ato de gestão, nem ter o nome na firma social, sob pena de ficar 

sujeito às responsabilidades de sócio comanditado.

Parágrafo único. Pode o comanditário ser constituído procurador da socie-

dade, para negócio determinado e com poderes especiais.

Art. 1.048. Somente após averbada a modificação do contrato, produz 

efeito, quanto a terceiros, a diminuição da quota do comanditário, em conse-
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quência de ter sido reduzido o capital social, sempre sem prejuízo dos credo-

res preexistentes.

Art. 1.049. O sócio comanditário não é obrigado à reposição de lucros 

recebidos de boa-fé e de acordo com o balanço.

Parágrafo único. Diminuído o capital social por perdas supervenientes, não 

pode o comanditário receber quaisquer lucros, antes de reintegrado aquele.

Art. 1.050. No caso de morte de sócio comanditário, a sociedade, salvo 

disposição do contrato, continuará com os seus sucessores, que designarão 

quem os represente.

Art. 1.051. Dissolve-se de pleno direito a sociedade:

I – por qualquer das causas previstas no art. 1.044;

II – quando por mais de cento e oitenta dias perdurar a falta de uma das 

categorias de sócio.

Parágrafo único. Na falta de sócio comanditado, os comanditários nomea-

rão administrador provisório para praticar, durante o período referido no inci-

so II e sem assumir a condição de sócio, os atos de administração.

CAPÍTULO IV 

DA SOCIEDADE LIMITADA

Seção I 

Disposições Preliminares

Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é 

restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 

integralização do capital social.

Parágrafo único. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou 

mais pessoas, hipótese em que se aplicarão ao documento de constituição do 

sócio único, no que couber, as disposições sobre o contrato social. (Incluído 

pela Medida Provisória n. 881, de 2019)
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Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste Capítulo, 

pelas normas da sociedade simples.

Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva da 

sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima.

Art. 1.054. O contrato mencionará, no que couber, as indicações do art. 

997, e, se for o caso, a firma social.

Seção II 

Das Quotas

Art. 1.055. O capital social divide-se em quotas, iguais ou desiguais, ca-

bendo uma ou diversas a cada sócio.

§ 1º Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social respondem 

solidariamente todos os sócios, até o prazo de cinco anos da data do registro 

da sociedade.

§ 2º É vedada contribuição que consista em prestação de serviços.

Art. 1.056. A quota é indivisível em relação à sociedade, salvo para efeito 

de transferência, caso em que se observará o disposto no artigo seguinte.

§ 1º No caso de condomínio de quota, os direitos a ela inerentes somente 

podem ser exercidos pelo condômino representante, ou pelo inventariante do 

espólio de sócio falecido.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no art. 1.052, os condôminos de quota 

indivisa respondem solidariamente pelas prestações necessárias à sua inte-

gralização.

Art. 1.057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota, total 

ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos 

outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um 

quarto do capital social.

Parágrafo único. A cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, 

inclusive para os fins do parágrafo único do art. 1.003, a partir da averbação 

do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes.
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Art. 1.058. Não integralizada a quota de sócio remisso, os outros sócios 

podem, sem prejuízo do disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, tomá-la 

para si ou transferi-la a terceiros, excluindo o primitivo titular e devolvendo-

-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações estabele-

cidas no contrato mais as despesas.

Art. 1.059. Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quan-

tias retiradas, a qualquer título, ainda que autorizados pelo contrato, quando 

tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

Seção III 

Da Administração

Art. 1.060. A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas 

designadas no contrato social ou em ato separado.

Parágrafo único. A administração atribuída no contrato a todos os sócios 

não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquiram essa qua-

lidade.

Art. 1.061. A designação de administradores não sócios dependerá de 

aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver inte-

gralizado, e de 2/3 (dois terços), no mínimo, após a integralização. (Redação 

dada pela Lei n. 12.375, de 2010)

Art. 1.062. O administrador designado em ato separado investir-se-á no 

cargo mediante termo de posse no livro de atas da administração.

§ 1º Se o termo não for assinado nos trinta dias seguintes à designação, 

esta se tornará sem efeito.

§ 2º Nos dez dias seguintes ao da investidura, deve o administrador re-

querer seja averbada sua nomeação no registro competente, mencionando o 

seu nome, nacionalidade, estado civil, residência, com exibição de documen-

to de identidade, o ato e a data da nomeação e o prazo de gestão.

Art. 1.063. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição, 

em qualquer tempo, do titular, ou pelo término do prazo se, fixado no contra-

to ou em ato separado, não houver recondução.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12375.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12375.htm#art14


76

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 1º Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua desti-

tuição somente se opera pela aprovação de titulares de quotas corresponden-

tes a mais da metade do capital social, salvo disposição contratual diversa. 

(Redação dada pela Lei n. 13.792, de 2019)

§ 2º A cessação do exercício do cargo de administrador deve ser averbada 

no registro competente, mediante requerimento apresentado nos dez dias 

seguintes ao da ocorrência.

§ 3º A renúncia de administrador torna-se eficaz, em relação à sociedade, 

desde o momento em que esta toma conhecimento da comunicação escrita 

do renunciante; e, em relação a terceiros, após a averbação e publicação.

Art. 1.064. O uso da firma ou denominação social é privativo dos admi-

nistradores que tenham os necessários poderes.

Art. 1.065. Ao término de cada exercício social, proceder-se-á à elabora-

ção do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Seção IV 

Do Conselho Fiscal

Art. 1.066. Sem prejuízo dos poderes da assembleia dos sócios, pode o 

contrato instituir conselho fiscal composto de três ou mais membros e res-

pectivos suplentes, sócios ou não, residentes no País, eleitos na assembleia 

anual prevista no art. 1.078.

§ 1º Não podem fazer parte do conselho fiscal, além dos inelegíveis enu-

merados no § 1º do art. 1.011, os membros dos demais órgãos da sociedade 

ou de outra por ela controlada, os empregados de quaisquer delas ou dos 

respectivos administradores, o cônjuge ou parente destes até o terceiro grau.

§ 2º É assegurado aos sócios minoritários, que representarem pelo menos 

um quinto do capital social, o direito de eleger, separadamente, um dos mem-

bros do conselho fiscal e o respectivo suplente.

Art. 1.067. O membro ou suplente eleito, assinando termo de posse la-

vrado no livro de atas e pareceres do conselho fiscal, em que se mencione o 

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13792.htm#art2


77

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

seu nome, nacionalidade, estado civil, residência e a data da escolha, ficará 

investido nas suas funções, que exercerá, salvo cessação anterior, até a sub-

sequente assembleia anual.

Parágrafo único. Se o termo não for assinado nos trinta dias seguintes ao 

da eleição, esta se tornará sem efeito.

Art. 1.068. A remuneração dos membros do conselho fiscal será fixada, 

anualmente, pela assembleia dos sócios que os eleger.

Art. 1.069. Além de outras atribuições determinadas na lei ou no contrato 

social, aos membros do conselho fiscal incumbem, individual ou conjunta-

mente, os deveres seguintes:

I – examinar, pelo menos trimestralmente, os livros e papéis da sociedade 

e o estado da caixa e da carteira, devendo os administradores ou liquidantes 

prestar-lhes as informações solicitadas;

II – lavrar no livro de atas e pareceres do conselho fiscal o resultado dos 

exames referidos no inciso I deste artigo;

III – exarar no mesmo livro e apresentar à assembleia anual dos sócios 

parecer sobre os negócios e as operações sociais do exercício em que servi-

rem, tomando por base o balanço patrimonial e o de resultado econômico;

IV – denunciar os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, sugerindo 

providências úteis à sociedade;

V – convocar a assembleia dos sócios se a diretoria retardar por mais de 

trinta dias a sua convocação anual, ou sempre que ocorram motivos graves 

e urgentes;

VI – praticar, durante o período da liquidação da sociedade, os atos a que 

se refere este artigo, tendo em vista as disposições especiais reguladoras da 

liquidação.

Art. 1.070. As atribuições e poderes conferidos pela lei ao conselho fiscal 

não podem ser outorgados a outro órgão da sociedade, e a responsabilidade 

de seus membros obedece à regra que define a dos administradores (art. 

1.016).
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Parágrafo único. O conselho fiscal poderá escolher para assisti-lo no exa-

me dos livros, dos balanços e das contas, contabilista legalmente habilitado, 

mediante remuneração aprovada pela assembleia dos sócios.

Seção V 

Das Deliberações dos Sócios

Art. 1.071. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras maté-

rias indicadas na lei ou no contrato:

I – a aprovação das contas da administração;

II – a designação dos administradores, quando feita em ato separado;

III – a destituição dos administradores;

IV – o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;

V – a modificação do contrato social;

VI – a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação 

do estado de liquidação;

VII – a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas 

contas;

VIII – o pedido de concordata.

Art. 1.072. As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no art. 1.010, 

serão tomadas em reunião ou em assembleia, conforme previsto no contrato 

social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em 

lei ou no contrato.

§ 1º A deliberação em assembleia será obrigatória se o número dos sócios 

for superior a dez.

§ 2º Dispensam-se as formalidades de convocação previstas no § 3º do 

art. 1.152, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por es-

crito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

§ 3º A reunião ou a assembleia tornam-se dispensáveis quando todos os 

sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas.
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§ 4º No caso do inciso VIII do artigo antecedente, os administradores, se 

houver urgência e com autorização de titulares de mais da metade do capital 

social, podem requerer concordata preventiva.

§ 5º As deliberações tomadas de conformidade com a lei e o contrato vin-

culam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

§ 6º Aplica-se às reuniões dos sócios, nos casos omissos no contrato, o 

disposto na presente Seção sobre a assembleia.

Art. 1.073. A reunião ou a assembleia podem também ser convocadas:

I – por sócio, quando os administradores retardarem a convocação, por 

mais de sessenta dias, nos casos previstos em lei ou no contrato, ou por ti-

tulares de mais de um quinto do capital, quando não atendido, no prazo de 

oito dias, pedido de convocação fundamentado, com indicação das matérias 

a serem tratadas;

II – pelo conselho fiscal, se houver, nos casos a que se refere o inciso V 

do art. 1.069.

Art. 1.074. A assembleia dos sócios instala-se com a presença, em pri-

meira convocação, de titulares de no mínimo três quartos do capital social, e, 

em segunda, com qualquer número.

§ 1º O sócio pode ser representado na assembleia por outro sócio, ou por 

advogado, mediante outorga de mandato com especificação dos atos autori-

zados, devendo o instrumento ser levado a registro, juntamente com a ata.

§ 2º Nenhum sócio, por si ou na condição de mandatário, pode votar ma-

téria que lhe diga respeito diretamente.

Art. 1.075. A assembleia será presidida e secretariada por sócios escolhi-

dos entre os presentes.

§ 1º Dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas da as-

sembleia, ata assinada pelos membros da mesa e por sócios participantes da 

reunião, quantos bastem à validade das deliberações, mas sem prejuízo dos 

que queiram assiná-la.
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§ 2º Cópia da ata autenticada pelos administradores, ou pela mesa, será, 

nos vinte dias subsequentes à reunião, apresentada ao Registro Público de 

Empresas Mercantis para arquivamento e averbação.

§ 3º Ao sócio, que a solicitar, será entregue cópia autenticada da ata.

Art. 1.076. Ressalvado o disposto no art. 1.061, as deliberações dos só-

cios serão tomadas (Redação dada pela Lei n. 13.792, de 2019)

I – pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital so-

cial, nos casos previstos nos incisos V e VI do art. 1.071;

II – pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos 

casos previstos nos incisos II, III, IV e VIII do art. 1.071;

III – pela maioria de votos dos presentes, nos demais casos previstos na 

lei ou no contrato, se este não exigir maioria mais elevada.

Art. 1.077. Quando houver modificação do contrato, fusão da sociedade, 

incorporação de outra, ou dela por outra, terá o sócio que dissentiu o direito 

de retirar-se da sociedade, nos trinta dias subsequentes à reunião, aplican-

do-se, no silêncio do contrato social antes vigente, o disposto no art. 1.031.

Art. 1.078. A assembleia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez 

por ano, nos quatro meses seguintes à ao término do exercício social, com o 

objetivo de:

I – tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patri-

monial e o de resultado econômico;

II – designar administradores, quando for o caso;

III – tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

§ 1º Até trinta dias antes da data marcada para a assembleia, os docu-

mentos referidos no inciso I deste artigo devem ser postos, por escrito, e com 

a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam 

a administração.

§ 2º Instalada a assembleia, proceder-se-á à leitura dos documentos refe-

ridos no parágrafo antecedente, os quais serão submetidos, pelo presidente, 

a discussão e votação, nesta não podendo tomar parte os membros da admi-

nistração e, se houver, os do conselho fiscal.
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§ 3º A aprovação, sem reserva, do balanço patrimonial e do de resultado 

econômico, salvo erro, dolo ou simulação, exonera de responsabilidade os 

membros da administração e, se houver, os do conselho fiscal.

§ 4º Extingue-se em dois anos o direito de anular a aprovação a que se 

refere o parágrafo antecedente.

Art. 1.079. Aplica-se às reuniões dos sócios, nos casos omissos no con-

trato, o estabelecido nesta Seção sobre a assembleia, obedecido o disposto 

no § 1º do art. 1.072.

Art. 1.080. As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ili-

mitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram.

Art. 1.080-A.  O sócio poderá participar e votar a distância em reunião ou 

em assembleia, nos termos do regulamento do órgão competente do Poder 

Executivo federal. (Incluído pela Lei nº 14.030, de 2020)

Parágrafo único. A reunião ou a assembleia poderá ser realizada de forma 

digital, respeitados os direitos legalmente previstos de participação e de ma-

nifestação dos sócios e os demais requisitos regulamentares. (Incluído pela 

Lei nº 14.030, de 2020)

Seção VI 

Do Aumento e da Redução do Capital

Art. 1.081. Ressalvado o disposto em lei especial, integralizadas as quo-

tas, pode ser o capital aumentado, com a correspondente modificação do 

contrato.

§ 1º Até trinta dias após a deliberação, terão os sócios preferência para 

participar do aumento, na proporção das quotas de que sejam titulares.

§ 2º À cessão do direito de preferência, aplica-se o disposto no caput do 

art. 1.057.

§ 3º Decorrido o prazo da preferência, e assumida pelos sócios, ou por 

terceiros, a totalidade do aumento, haverá reunião ou assembleia dos sócios, 

para que seja aprovada a modificação do contrato.
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Art. 1.082. Pode a sociedade reduzir o capital, mediante a corresponden-

te modificação do contrato:

I – depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis;

II – se excessivo em relação ao objeto da sociedade.

Art. 1.083. No caso do inciso I do artigo antecedente, a redução do capi-

tal será realizada com a diminuição proporcional do valor nominal das quotas, 

tornando-se efetiva a partir da averbação, no Registro Público de Empresas 

Mercantis, da ata da assembleia que a tenha aprovado.

Art. 1.084. No caso do inciso II do art. 1.082, a redução do capital será 

feita restituindo-se parte do valor das quotas aos sócios, ou dispensando-se 

as prestações ainda devidas, com diminuição proporcional, em ambos os ca-

sos, do valor nominal das quotas.

§ 1º No prazo de noventa dias, contado da data da publicação da ata da 

assembleia que aprovar a redução, o credor quirografário, por título líquido 

anterior a essa data, poderá opor-se ao deliberado.

§ 2º A redução somente se tornará eficaz se, no prazo estabelecido no 

parágrafo antecedente, não for impugnada, ou se provado o pagamento da 

dívida ou o depósito judicial do respectivo valor.

§ 3º Satisfeitas as condições estabelecidas no parágrafo antecedente, pro-

ceder-se-á à averbação, no Registro Público de Empresas Mercantis, da ata 

que tenha aprovado a redução.

Seção VII 

Da Resolução da Sociedade em Relação a Sócios Minoritários

Art. 1.085. Ressalvado o disposto no art. 1.030, quando a maioria dos 

sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um 

ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude 

de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alte-

ração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa.
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Parágrafo único. Ressalvado o caso em que haja apenas dois sócios na 

sociedade, a exclusão de um sócio somente poderá ser determinada em reu-

nião ou assembleia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado 

em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de 

defesa. (Redação dada pela Lei n. 13.792, de 2019)

Art. 1.086. Efetuado o registro da alteração contratual, aplicar-se-á o 

disposto nos arts. 1.031 e 1.032.

Seção VIII 

Da Dissolução

Art. 1.087. A sociedade dissolve-se, de pleno direito, por qualquer das 

causas previstas no art. 1.044.

CAPÍTULO V 

DA SOCIEDADE ANÔNIMA

Seção Única 

Da Caracterização

Art. 1.088. Na sociedade anônima ou companhia, o capital divide-se em 

ações, obrigando-se cada sócio ou acionista somente pelo preço de emissão 

das ações que subscrever ou adquirir.

Art. 1.089. A sociedade anônima rege-se por lei especial, aplicando-se-

-lhe, nos casos omissos, as disposições deste Código.

CAPÍTULO VI 

DA SOCIEDADE EM COMANDITA POR AÇÕES

Art. 1.090. A sociedade em comandita por ações tem o capital dividi-

do em ações, regendo-se pelas normas relativas à sociedade anônima, sem 
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prejuízo das modificações constantes deste Capítulo, e opera sob firma ou 

denominação.

Art. 1.091. Somente o acionista tem qualidade para administrar a socie-

dade e, como diretor, responde subsidiária e ilimitadamente pelas obrigações 

da sociedade.

§ 1º Se houver mais de um diretor, serão solidariamente responsáveis, 

depois de esgotados os bens sociais.

§ 2º Os diretores serão nomeados no ato constitutivo da sociedade, sem 

limitação de tempo, e somente poderão ser destituídos por deliberação de 

acionistas que representem no mínimo dois terços do capital social.

§ 3º O diretor destituído ou exonerado continua, durante dois anos, res-

ponsável pelas obrigações sociais contraídas sob sua administração.

Art. 1.092. A assembleia geral não pode, sem o consentimento dos di-

retores, mudar o objeto essencial da sociedade, prorrogar-lhe o prazo de 

duração, aumentar ou diminuir o capital social, criar debêntures, ou partes 

beneficiárias.

CAPÍTULO VII 

DA SOCIEDADE COOPERATIVA

Art. 1.093. A sociedade cooperativa reger-se-á pelo disposto no presente 

Capítulo, ressalvada a legislação especial.

Art. 1.094. São características da sociedade cooperativa:

I – variabilidade, ou dispensa do capital social;

II – concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a admi-

nistração da sociedade, sem limitação de número máximo;

III – limitação do valor da soma de quotas do capital social que cada sócio 

poderá tomar;

IV – intransferibilidade das quotas do capital a terceiros estranhos à socie-

dade, ainda que por herança;

https://www.grancursosonline.com.br


85

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

V – quorum, para a assembleia geral funcionar e deliberar, fundado no 

número de sócios presentes à reunião, e não no capital social representado;

VI – direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou não 

capital a sociedade, e qualquer que seja o valor de sua participação;

VII – distribuição dos resultados, proporcionalmente ao valor das opera-

ções efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo 

ao capital realizado;

VIII – indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em 

caso de dissolução da sociedade.

Art. 1.095. Na sociedade cooperativa, a responsabilidade dos sócios pode 

ser limitada ou ilimitada.

§ 1º É limitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde 

somente pelo valor de suas quotas e pelo prejuízo verificado nas operações 

sociais, guardada a proporção de sua participação nas mesmas operações.

§ 2º É ilimitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio respon-

de solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais.

Art. 1.096. No que a lei for omissa, aplicam-se as disposições referentes 

à sociedade simples, resguardadas as características estabelecidas no art. 

1.094.

CAPÍTULO VIII 

DAS SOCIEDADES COLIGADAS

Art. 1.097. Consideram-se coligadas as sociedades que, em suas rela-

ções de capital, são controladas, filiadas, ou de simples participação, na for-

ma dos artigos seguintes.

Art. 1.098. É controlada:

I – a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos 

nas deliberações dos quotistas ou da assembleia geral e o poder de eleger a 

maioria dos administradores;
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II – a sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, esteja em 

poder de outra, mediante ações ou quotas possuídas por sociedades ou so-

ciedades por esta já controladas.

Art. 1.099. Diz-se coligada ou filiada a sociedade de cujo capital outra 

sociedade participa com dez por cento ou mais, do capital da outra, sem con-

trolá-la.

Art. 1.100. É de simples participação a sociedade de cujo capital outra 

sociedade possua menos de dez por cento do capital com direito de voto.

Art. 1.101. Salvo disposição especial de lei, a sociedade não pode partici-

par de outra, que seja sua sócia, por montante superior, segundo o balanço, 

ao das próprias reservas, excluída a reserva legal.

Parágrafo único. Aprovado o balanço em que se verifique ter sido excedido 

esse limite, a sociedade não poderá exercer o direito de voto correspondente 

às ações ou quotas em excesso, as quais devem ser alienadas nos cento e 

oitenta dias seguintes àquela aprovação.

CAPÍTULO IX 

DA LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

Art. 1.102. Dissolvida a sociedade e nomeado o liquidante na forma do 

disposto neste Livro, procede-se à sua liquidação, de conformidade com os 

preceitos deste Capítulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no ins-

trumento da dissolução.

Parágrafo único. O liquidante, que não seja administrador da sociedade, 

investir-se-á nas funções, averbada a sua nomeação no registro próprio.

Art. 1.103. Constituem deveres do liquidante:

I – averbar e publicar a ata, sentença ou instrumento de dissolução da 

sociedade;

II – arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade, onde quer que 

estejam;
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III – proceder, nos quinze dias seguintes ao da sua investidura e com a 

assistência, sempre que possível, dos administradores, à elaboração do in-

ventário e do balanço geral do ativo e do passivo;

IV – ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e 

partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas;

V – exigir dos quotistas, quando insuficiente o ativo à solução do passivo, 

a integralização de suas quotas e, se for o caso, as quantias necessárias, nos 

limites da responsabilidade de cada um e proporcionalmente à respectiva 

participação nas perdas, repartindo-se, entre os sócios solventes e na mesma 

proporção, o devido pelo insolvente;

VI – convocar assembleia dos quotistas, cada seis meses, para apresentar 

relatório e balanço do estado da liquidação, prestando conta dos atos pratica-

dos durante o semestre, ou sempre que necessário;

VII – confessar a falência da sociedade e pedir concordata, de acordo com 

as formalidades prescritas para o tipo de sociedade liquidanda;

VIII – finda a liquidação, apresentar aos sócios o relatório da liquidação e 

as suas contas finais;

IX – averbar a ata da reunião ou da assembleia, ou o instrumento firmado 

pelos sócios, que considerar encerrada a liquidação.

Parágrafo único. Em todos os atos, documentos ou publicações, o liquidan-

te empregará a firma ou denominação social sempre seguida da cláusula “em 

liquidação” e de sua assinatura individual, com a declaração de sua qualidade.

Art. 1.104. As obrigações e a responsabilidade do liquidante regem-se 

pelos preceitos peculiares às dos administradores da sociedade liquidanda.

Art. 1.105. Compete ao liquidante representar a sociedade e praticar 

todos os atos necessários à sua liquidação, inclusive alienar bens móveis ou 

imóveis, transigir, receber e dar quitação.

Parágrafo único. Sem estar expressamente autorizado pelo contrato so-

cial, ou pelo voto da maioria dos sócios, não pode o liquidante gravar de ônus 

reais os móveis e imóveis, contrair empréstimos, salvo quando indispensáveis 
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ao pagamento de obrigações inadiáveis, nem prosseguir, embora para facili-

tar a liquidação, na atividade social.

Art. 1.106. Respeitados os direitos dos credores preferenciais, pagará o 

liquidante as dívidas sociais proporcionalmente, sem distinção entre vencidas 

e vincendas, mas, em relação a estas, com desconto.

Parágrafo único. Se o ativo for superior ao passivo, pode o liquidante, sob 

sua responsabilidade pessoal, pagar integralmente as dívidas vencidas.

Art. 1.107. Os sócios podem resolver, por maioria de votos, antes de ul-

timada a liquidação, mas depois de pagos os credores, que o liquidante faça 

rateios por antecipação da partilha, à medida em que se apurem os haveres 

sociais.

Art. 1.108. Pago o passivo e partilhado o remanescente, convocará o li-

quidante assembleia dos sócios para a prestação final de contas.

Art. 1.109. Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação, e a sociedade 

se extingue, ao ser averbada no registro próprio a ata da assembleia.

Parágrafo único. O dissidente tem o prazo de trinta dias, a contar da pu-

blicação da ata, devidamente averbada, para promover a ação que couber.

Art. 1.110. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito 

a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite 

da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de 

perdas e danos.

Art. 1.111. No caso de liquidação judicial, será observado o disposto na 

lei processual.

Art. 1.112. No curso de liquidação judicial, o juiz convocará, se necessá-

rio, reunião ou assembleia para deliberar sobre os interesses da liquidação, e 

as presidirá, resolvendo sumariamente as questões suscitadas.

Parágrafo único. As atas das assembleias serão, em cópia autêntica, apen-

sadas ao processo judicial.
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CAPÍTULO X 

DA TRANSFORMAÇÃO, DA INCORPORAÇÃO, DA FUSÃO E DA CISÃO 

DAS SOCIEDADES

Art. 1.113. O ato de transformação independe de dissolução ou liquida-

ção da sociedade, e obedecerá aos preceitos reguladores da constituição e 

inscrição próprios do tipo em que vai converter-se.

Art. 1.114. A transformação depende do consentimento de todos os só-

cios, salvo se prevista no ato constitutivo, caso em que o dissidente poderá 

retirar-se da sociedade, aplicando-se, no silêncio do estatuto ou do contrato 

social, o disposto no art. 1.031.

Art. 1.115. A transformação não modificará nem prejudicará, em qual-

quer caso, os direitos dos credores.

Parágrafo único. A falência da sociedade transformada somente produzirá 

efeitos em relação aos sócios que, no tipo anterior, a eles estariam sujeitos, 

se o pedirem os titulares de créditos anteriores à transformação, e somente 

a estes beneficiará.

Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas 

por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas 

aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos.

Art. 1.117. A deliberação dos sócios da sociedade incorporada deverá 

aprovar as bases da operação e o projeto de reforma do ato constitutivo.

§ 1º A sociedade que houver de ser incorporada tomará conhecimento 

desse ato, e, se o aprovar, autorizará os administradores a praticar o neces-

sário à incorporação, inclusive a subscrição em bens pelo valor da diferença 

que se verificar entre o ativo e o passivo.

§ 2º A deliberação dos sócios da sociedade incorporadora compreenderá 

a nomeação dos peritos para a avaliação do patrimônio líquido da sociedade, 

que tenha de ser incorporada.
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Art. 1.118. Aprovados os atos da incorporação, a incorporadora declarará 

extinta a incorporada, e promoverá a respectiva averbação no registro próprio.

Art. 1.119. A fusão determina a extinção das sociedades que se unem, 

para formar sociedade nova, que a elas sucederá nos direitos e obrigações.

Art. 1.120. A fusão será decidida, na forma estabelecida para os respec-

tivos tipos, pelas sociedades que pretendam unir-se.

§ 1º Em reunião ou assembleia dos sócios de cada sociedade, deliberada a 

fusão e aprovado o projeto do ato constitutivo da nova sociedade, bem como 

o plano de distribuição do capital social, serão nomeados os peritos para a 

avaliação do patrimônio da sociedade.

§ 2º Apresentados os laudos, os administradores convocarão reunião ou 

assembleia dos sócios para tomar conhecimento deles, decidindo sobre a 

constituição definitiva da nova sociedade.

§ 3º É vedado aos sócios votar o laudo de avaliação do patrimônio da so-

ciedade de que façam parte.

Art. 1.121. Constituída a nova sociedade, aos administradores incumbe 

fazer inscrever, no registro próprio da sede, os atos relativos à fusão.

Art. 1.122. Até noventa dias após publicados os atos relativos à incorpo-

ração, fusão ou cisão, o credor anterior, por ela prejudicado, poderá promover 

judicialmente a anulação deles.

§ 1º A consignação em pagamento prejudicará a anulação pleiteada.

§ 2º Sendo ilíquida a dívida, a sociedade poderá garantir-lhe a execução, 

suspendendo-se o processo de anulação.

§ 3º Ocorrendo, no prazo deste artigo, a falência da sociedade incorpora-

dora, da sociedade nova ou da cindida, qualquer credor anterior terá direito 

a pedir a separação dos patrimônios, para o fim de serem os créditos pagos 

pelos bens das respectivas massas.

https://www.grancursosonline.com.br


91

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

CAPÍTULO XI 

DA SOCIEDADE DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

Seção I 

Disposições Gerais

Art. 1.123. A sociedade que dependa de autorização do Poder Executivo 

para funcionar reger-se-á por este título, sem prejuízo do disposto em lei 

especial.

Parágrafo único. A competência para a autorização será sempre do Poder 

Executivo federal.

Art. 1.124. Na falta de prazo estipulado em lei ou em ato do poder pú-

blico, será considerada caduca a autorização se a sociedade não entrar em 

funcionamento nos doze meses seguintes à respectiva publicação.

Art. 1.125. Ao Poder Executivo é facultado, a qualquer tempo, cassar a 

autorização concedida a sociedade nacional ou estrangeira que infringir dis-

posição de ordem pública ou praticar atos contrários aos fins declarados no 

seu estatuto.

Seção II 

Da Sociedade Nacional

Art. 1.126. É nacional a sociedade organizada de conformidade com a lei 

brasileira e que tenha no País a sede de sua administração.

Parágrafo único. Quando a lei exigir que todos ou alguns sócios sejam 

brasileiros, as ações da sociedade anônima revestirão, no silêncio da lei, a 

forma nominativa. Qualquer que seja o tipo da sociedade, na sua sede ficará 

arquivada cópia autêntica do documento comprobatório da nacionalidade dos 

sócios.

Art. 1.127. Não haverá mudança de nacionalidade de sociedade brasileira 

sem o consentimento unânime dos sócios ou acionistas.
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Art. 1.128. O requerimento de autorização de sociedade nacional deve 

ser acompanhado de cópia do contrato, assinada por todos os sócios, ou, tra-

tando-se de sociedade anônima, de cópia, autenticada pelos fundadores, dos 

documentos exigidos pela lei especial.

Parágrafo único. Se a sociedade tiver sido constituída por escritura públi-

ca, bastará juntar-se ao requerimento a respectiva certidão.

Art. 1.129. Ao Poder Executivo é facultado exigir que se procedam a al-

terações ou aditamento no contrato ou no estatuto, devendo os sócios, ou, 

tratando-se de sociedade anônima, os fundadores, cumprir as formalidades 

legais para revisão dos atos constitutivos, e juntar ao processo prova regular.

Art. 1.130. Ao Poder Executivo é facultado recusar a autorização, se a 

sociedade não atender às condições econômicas, financeiras ou jurídicas es-

pecificadas em lei.

Art. 1.131. Expedido o decreto de autorização, cumprirá à sociedade pu-

blicar os atos referidos nos arts. 1.128 e 1.129, em trinta dias, no órgão ofi-

cial da União, cujo exemplar representará prova para inscrição, no registro 

próprio, dos atos constitutivos da sociedade.

Parágrafo único. A sociedade promoverá, também no órgão oficial da União 

e no prazo de trinta dias, a publicação do termo de inscrição.

Art. 1.132. As sociedades anônimas nacionais, que dependam de auto-

rização do Poder Executivo para funcionar, não se constituirão sem obtê-la, 

quando seus fundadores pretenderem recorrer a subscrição pública para a 

formação do capital.

§ 1º Os fundadores deverão juntar ao requerimento cópias autênticas do 

projeto do estatuto e do prospecto.

§ 2º Obtida a autorização e constituída a sociedade, proceder-se-á à ins-

crição dos seus atos constitutivos.

Art. 1.133. Dependem de aprovação as modificações do contrato ou do 

estatuto de sociedade sujeita a autorização do Poder Executivo, salvo se de-
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correrem de aumento do capital social, em virtude de utilização de reservas 

ou reavaliação do ativo.

Seção III 

Da Sociedade Estrangeira

Art. 1.134. A sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, não 

pode, sem autorização do Poder Executivo, funcionar no País, ainda que por 

estabelecimentos subordinados, podendo, todavia, ressalvados os casos ex-

pressos em lei, ser acionista de sociedade anônima brasileira.

§ 1º Ao requerimento de autorização devem juntar-se:

I – prova de se achar a sociedade constituída conforme a lei de seu país;

II – inteiro teor do contrato ou do estatuto;

III – relação dos membros de todos os órgãos da administração da socie-

dade, com nome, nacionalidade, profissão, domicílio e, salvo quanto a ações 

ao portador, o valor da participação de cada um no capital da sociedade;

IV – cópia do ato que autorizou o funcionamento no Brasil e fixou o capital 

destinado às operações no território nacional;

V – prova de nomeação do representante no Brasil, com poderes expres-

sos para aceitar as condições exigidas para a autorização;

VI – último balanço.

§ 2º Os documentos serão autenticados, de conformidade com a lei nacio-

nal da sociedade requerente, legalizados no consulado brasileiro da respecti-

va sede e acompanhados de tradução em vernáculo.

Art. 1.135. É facultado ao Poder Executivo, para conceder a autorização, 

estabelecer condições convenientes à defesa dos interesses nacionais.

Parágrafo único. Aceitas as condições, expedirá o Poder Executivo decreto 

de autorização, do qual constará o montante de capital destinado às opera-

ções no País, cabendo à sociedade promover a publicação dos atos referidos 

no art. 1.131 e no § 1º do art. 1.134.
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Art. 1.136. A sociedade autorizada não pode iniciar sua atividade antes 

de inscrita no registro próprio do lugar em que se deva estabelecer.

§ 1º O requerimento de inscrição será instruído com exemplar da publi-

cação exigida no parágrafo único do artigo antecedente, acompanhado de 

documento do depósito em dinheiro, em estabelecimento bancário oficial, do 

capital ali mencionado.

§ 2º Arquivados esses documentos, a inscrição será feita por termo em li-

vro especial para as sociedades estrangeiras, com número de ordem contínuo 

para todas as sociedades inscritas; no termo constarão:

I – nome, objeto, duração e sede da sociedade no estrangeiro;

II – lugar da sucursal, filial ou agência, no País;

III – data e número do decreto de autorização;

IV – capital destinado às operações no País;

V – individuação do seu representante permanente.

§ 3º Inscrita a sociedade, promover-se-á a publicação determinada no 

parágrafo único do art. 1.131.

Art. 1.137. A sociedade estrangeira autorizada a funcionar ficará sujeita 

às leis e aos tribunais brasileiros, quanto aos atos ou operações praticados 

no Brasil.

Parágrafo único. A sociedade estrangeira funcionará no território nacional 

com o nome que tiver em seu país de origem, podendo acrescentar as pala-

vras “do Brasil” ou “para o Brasil”.

Art. 1.138. A sociedade estrangeira autorizada a funcionar é obrigada a 

ter, permanentemente, representante no Brasil, com poderes para resolver 

quaisquer questões e receber citação judicial pela sociedade.

Parágrafo único. O representante somente pode agir perante terceiros de-

pois de arquivado e averbado o instrumento de sua nomeação.

Art. 1.139. Qualquer modificação no contrato ou no estatuto depen-

derá da aprovação do Poder Executivo, para produzir efeitos no território 

nacional.
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Art. 1.140. A sociedade estrangeira deve, sob pena de lhe ser cassada a 

autorização, reproduzir no órgão oficial da União, e do Estado, se for o caso, 

as publicações que, segundo a sua lei nacional, seja obrigada a fazer relati-

vamente ao balanço patrimonial e ao de resultado econômico, bem como aos 

atos de sua administração.

Parágrafo único. Sob pena, também, de lhe ser cassada a autorização, a 

sociedade estrangeira deverá publicar o balanço patrimonial e o de resultado 

econômico das sucursais, filiais ou agências existentes no País.

Art. 1.141. Mediante autorização do Poder Executivo, a sociedade estran-

geira admitida a funcionar no País pode nacionalizar-se, transferindo sua sede 

para o Brasil.

§ 1º Para o fim previsto neste artigo, deverá a sociedade, por seus re-

presentantes, oferecer, com o requerimento, os documentos exigidos no art. 

1.134, e ainda a prova da realização do capital, pela forma declarada no con-

trato, ou no estatuto, e do ato em que foi deliberada a nacionalização.

§ 2º O Poder Executivo poderá impor as condições que julgar convenientes 

à defesa dos interesses nacionais.

§ 3º Aceitas as condições pelo representante, proceder-se-á, após a ex-

pedição do decreto de autorização, à inscrição da sociedade e publicação do 

respectivo termo.
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TÍTULO III 

DO ESTABELECIMENTO

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1.142. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens orga-

nizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empre-

sária.

Art. 1.143. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de 

negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com 

a sua natureza.

Art. 1.144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou 

arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros 

depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade 

empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na 

imprensa oficial.

Art. 1.145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o 

seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do paga-

mento de todos os credores, ou do consentimento destes, de modo expresso 

ou tácito, em trinta dias a partir de sua notificação.

Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento 

dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabiliza-

dos, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 

um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos 

outros, da data do vencimento.

Art. 1.147. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabele-

cimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subse-

quentes à transferência.

Parágrafo único. No caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimen-

to, a proibição prevista neste artigo persistirá durante o prazo do contrato.
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Art. 1.148. Salvo disposição em contrário, a transferência importa a sub-

-rogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabe-

lecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o 

contrato em noventa dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer 

justa causa, ressalvada, neste caso, a responsabilidade do alienante.

Art. 1.149. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento trans-

ferido produzirá efeito em relação aos respectivos devedores, desde o mo-

mento da publicação da transferência, mas o devedor ficará exonerado se de 

boa-fé pagar ao cedente.

TÍTULO IV 

DOS INSTITUTOS COMPLEMENTARES

CAPÍTULO I 

DO REGISTRO

Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Re-

gistro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a 

sociedade simples ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obe-

decer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar 

um dos tipos de sociedade empresária.

Art. 1.151. O registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no artigo 

antecedente será requerido pela pessoa obrigada em lei, e, no caso de omis-

são ou demora, pelo sócio ou qualquer interessado.

§ 1º Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no 

prazo de trinta dias, contado da lavratura dos atos respectivos.

§ 2º Requerido além do prazo previsto neste artigo, o registro somente 

produzirá efeito a partir da data de sua concessão.

§ 3º As pessoas obrigadas a requerer o registro responderão por perdas e 

danos, em caso de omissão ou demora.
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Art. 1.152. Cabe ao órgão incumbido do registro verificar a regularidade 

das publicações determinadas em lei, de acordo com o disposto nos parágra-

fos deste artigo.

§ 1º Salvo exceção expressa, as publicações ordenadas neste Livro serão 

feitas no órgão oficial da União ou do Estado, conforme o local da sede do 

empresário ou da sociedade, e em jornal de grande circulação.

§ 2º As publicações das sociedades estrangeiras serão feitas nos órgãos 

oficiais da União e do Estado onde tiverem sucursais, filiais ou agências.

§ 3º O anúncio de convocação da assembleia de sócios será publicado por 

três vezes, ao menos, devendo mediar, entre a data da primeira inserção e 

a da realização da assembleia, o prazo mínimo de oito dias, para a primeira 

convocação, e de cinco dias, para as posteriores.

Art. 1.153. Cumpre à autoridade competente, antes de efetivar o regis-

tro, verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário do requerimento, 

bem como fiscalizar a observância das prescrições legais concernentes ao ato 

ou aos documentos apresentados.

Parágrafo único. Das irregularidades encontradas deve ser notificado o 

requerente, que, se for o caso, poderá saná-las, obedecendo às formalidades 

da lei.

Art. 1.154. O ato sujeito a registro, ressalvadas disposições especiais da 

lei, não pode, antes do cumprimento das respectivas formalidades, ser oposto 

a terceiro, salvo prova de que este o conhecia.

Parágrafo único. O terceiro não pode alegar ignorância, desde que cumpri-

das as referidas formalidades.

CAPÍTULO II 

DO NOME EMPRESARIAL

Art. 1.155. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação 

adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa.
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Parágrafo único. Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos da pro-

teção da lei, a denominação das sociedades simples, associações e fundações.

Art. 1.156. O empresário opera sob firma constituída por seu nome, com-

pleto ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa da sua 

pessoa ou do gênero de atividade.

Art. 1.157. A sociedade em que houver sócios de responsabilidade ilimi-

tada operará sob firma, na qual somente os nomes daqueles poderão figurar, 

bastando para formá-la aditar ao nome de um deles a expressão “e compa-

nhia” ou sua abreviatura.

Parágrafo único. Ficam solidária e ilimitadamente responsáveis pelas obri-

gações contraídas sob a firma social aqueles que, por seus nomes, figurarem 

na firma da sociedade de que trata este artigo.

Art. 1.158. Pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação, in-

tegradas pela palavra final “limitada” ou a sua abreviatura.

§ 1º A firma será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que 

pessoas físicas, de modo indicativo da relação social.

§ 2º A denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido 

nela figurar o nome de um ou mais sócios.

§ 3º A omissão da palavra “limitada” determina a responsabilidade soli-

dária e ilimitada dos administradores que assim empregarem a firma ou a 

denominação da sociedade.

Art. 1.159. A sociedade cooperativa funciona sob denominação integrada 

pelo vocábulo “cooperativa”.

Art. 1.160. A sociedade anônima opera sob denominação designativa do 

objeto social, integrada pelas expressões “sociedade anônima” ou “compa-

nhia”, por extenso ou abreviadamente.

Parágrafo único. Pode constar da denominação o nome do fundador, acionis-

ta, ou pessoa que haja concorrido para o bom êxito da formação da empresa.

Art. 1.161. A sociedade em comandita por ações pode, em lugar de fir-

ma, adotar denominação designativa do objeto social, aditada da expressão 

“comandita por ações”.
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Art. 1.162. A sociedade em conta de participação não pode ter firma ou 

denominação.

Art. 1.163. O nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro 

já inscrito no mesmo registro.

Parágrafo único. Se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já ins-

critos, deverá acrescentar designação que o distinga.

Art. 1.164. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação.

Parágrafo único. O adquirente de estabelecimento, por ato entre vivos, 

pode, se o contrato o permitir, usar o nome do alienante, precedido do seu 

próprio, com a qualificação de sucessor.

Art. 1.165. O nome de sócio que vier a falecer, for excluído ou se retirar, 

não pode ser conservado na firma social.

Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pes-

soas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram 

o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.

Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o terri-

tório nacional, se registrado na forma da lei especial.

Art. 1.167. Cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, ação para anular a 

inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato.

Art. 1.168. A inscrição do nome empresarial será cancelada, a requerimen-

to de qualquer interessado, quando cessar o exercício da atividade para que 

foi adotado, ou quando ultimar-se a liquidação da sociedade que o inscreveu.

CAPÍTULO III 

DOS PREPOSTOS

Seção I 

Disposições Gerais

Art. 1.169. O preposto não pode, sem autorização escrita, fazer-se subs-

tituir no desempenho da preposição, sob pena de responder pessoalmente 

pelos atos do substituto e pelas obrigações por ele contraídas.
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Art. 1.170. O preposto, salvo autorização expressa, não pode negociar 

por conta própria ou de terceiro, nem participar, embora indiretamente, de 

operação do mesmo gênero da que lhe foi cometida, sob pena de responder 

por perdas e danos e de serem retidos pelo preponente os lucros da operação.

Art. 1.171. Considera-se perfeita a entrega de papéis, bens ou valores ao 

preposto, encarregado pelo preponente, se os recebeu sem protesto, salvo 

nos casos em que haja prazo para reclamação.

Seção II 

Do Gerente

Art. 1.172. Considera-se gerente o preposto permanente no exercício da 

empresa, na sede desta, ou em sucursal, filial ou agência.

Art. 1.173. Quando a lei não exigir poderes especiais, considera-se o ge-

rente autorizado a praticar todos os atos necessários ao exercício dos poderes 

que lhe foram outorgados.

Parágrafo único. Na falta de estipulação diversa, consideram-se solidários 

os poderes conferidos a dois ou mais gerentes.

Art. 1.174. As limitações contidas na outorga de poderes, para serem 

opostas a terceiros, dependem do arquivamento e averbação do instrumento 

no Registro Público de Empresas Mercantis, salvo se provado serem conheci-

das da pessoa que tratou com o gerente.

Parágrafo único. Para o mesmo efeito e com idêntica ressalva, deve a 

modificação ou revogação do mandato ser arquivada e averbada no Registro 

Público de Empresas Mercantis.

Art. 1.175. O preponente responde com o gerente pelos atos que este 

pratique em seu próprio nome, mas à conta daquele.

Art. 1.176. O gerente pode estar em juízo em nome do preponente, pelas 

obrigações resultantes do exercício da sua função.
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Seção III 

Do Contabilista e outros Auxiliares

Art. 1.177. Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, por 

qualquer dos prepostos encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se 

houver procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele.

Parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoal-

mente responsáveis, perante os preponentes, pelos atos culposos; e, perante 

terceiros, solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos.

Art. 1.178. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer 

prepostos, praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da 

empresa, ainda que não autorizados por escrito.

Parágrafo único. Quando tais atos forem praticados fora do estabeleci-

mento, somente obrigarão o preponente nos limites dos poderes conferidos 

por escrito, cujo instrumento pode ser suprido pela certidão ou cópia autên-

tica do seu teor.

CAPÍTULO IV 

DA ESCRITURAÇÃO

Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir 

um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração 

uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, 

e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

§ 1º Salvo o disposto no art. 1.180, o número e a espécie de livros ficam 

a critério dos interessados.

§ 2º É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário a 

que se refere o art. 970.

Art. 1.180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Di-

ário, que pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada 

ou eletrônica.
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Parágrafo único. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado 

para o lançamento do balanço patrimonial e do de resultado econômico.

Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for 

o caso, as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Regis-

tro Público de Empresas Mercantis.

Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o em-

presário, ou a sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros não 

obrigatórios.

Art. 1.182. Sem prejuízo do disposto no art. 1.174, a escrituração ficará 

sob a responsabilidade de contabilista legalmente habilitado, salvo se ne-

nhum houver na localidade.

Art. 1.183. A escrituração será feita em idioma e moeda corrente na-

cionais e em forma contábil, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem 

intervalos em branco, nem entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou trans-

portes para as margens.

Parágrafo único. É permitido o uso de código de números ou de abreviatu-

ras, que constem de livro próprio, regularmente autenticado.

Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e carac-

terização do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodu-

ção, todas as operações relativas ao exercício da empresa.

§ 1º Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que não ex-

cedam o período de trinta dias, relativamente a contas cujas operações sejam 

numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utiliza-

dos livros auxiliares regularmente autenticados, para registro individualizado, 

e conservados os documentos que permitam a sua perfeita verificação.

§ 2º Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o de resultado 

econômico, devendo ambos ser assinados por técnico em Ciências Contábeis 

legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária.

Art. 1.185. O empresário ou sociedade empresária que adotar o sistema 

de fichas de lançamentos poderá substituir o livro Diário pelo livro Balancetes 
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Diários e Balanços, observadas as mesmas formalidades extrínsecas exigidas 

para aquele.

Art. 1.186. O livro Balancetes Diários e Balanços será escriturado de 

modo que registre:

I – a posição diária de cada uma das contas ou títulos contábeis, pelo res-

pectivo saldo, em forma de balancetes diários;

II – o balanço patrimonial e o de resultado econômico, no encerramento 

do exercício.

Art. 1.187. Na coleta dos elementos para o inventário serão observados 

os critérios de avaliação a seguir determinados:

I – os bens destinados à exploração da atividade serão avaliados pelo cus-

to de aquisição, devendo, na avaliação dos que se desgastam ou depreciam 

com o uso, pela ação do tempo ou outros fatores, atender-se à desvalorização 

respectiva, criando-se fundos de amortização para assegurar-lhes a substitui-

ção ou a conservação do valor;

II – os valores mobiliários, matéria-prima, bens destinados à alienação, 

ou que constituem produtos ou artigos da indústria ou comércio da empresa, 

podem ser estimados pelo custo de aquisição ou de fabricação, ou pelo preço 

corrente, sempre que este for inferior ao preço de custo, e quando o preço 

corrente ou venal estiver acima do valor do custo de aquisição, ou fabricação, 

e os bens forem avaliados pelo preço corrente, a diferença entre este e o pre-

ço de custo não será levada em conta para a distribuição de lucros, nem para 

as percentagens referentes a fundos de reserva;

III – o valor das ações e dos títulos de renda fixa pode ser determinado 

com base na respectiva cotação da Bolsa de Valores; os não cotados e as 

participações não acionárias serão considerados pelo seu valor de aquisição;

IV – os créditos serão considerados de conformidade com o presumível 

valor de realização, não se levando em conta os prescritos ou de difícil liqui-

dação, salvo se houver, quanto aos últimos, previsão equivalente.

Parágrafo único. Entre os valores do ativo podem figurar, desde que se 

preceda, anualmente, à sua amortização:
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I – as despesas de instalação da sociedade, até o limite correspondente a 

dez por cento do capital social;

II – os juros pagos aos acionistas da sociedade anônima, no período ante-

cedente ao início das operações sociais, à taxa não superior a doze por cento 

ao ano, fixada no estatuto;

III – a quantia efetivamente paga a título de aviamento de estabelecimen-

to adquirido pelo empresário ou sociedade.

Art. 1.188. O balanço patrimonial deverá exprimir, com fidelidade e clare-

za, a situação real da empresa e, atendidas as peculiaridades desta, bem como 

as disposições das leis especiais, indicará, distintamente, o ativo e o passivo.

Parágrafo único. Lei especial disporá sobre as informações que acompa-

nharão o balanço patrimonial, em caso de sociedades coligadas.

Art. 1.189. O balanço de resultado econômico, ou demonstração da conta 

de lucros e perdas, acompanhará o balanço patrimonial e dele constarão cré-

dito e débito, na forma da lei especial.

Art. 1.190. Ressalvados os casos previstos em lei, nenhuma autoridade, 

juiz ou tribunal, sob qualquer pretexto, poderá fazer ou ordenar diligência 

para verificar se o empresário ou a sociedade empresária observam, ou não, 

em seus livros e fichas, as formalidades prescritas em lei.

Art. 1.191. O juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e pa-

péis de escrituração quando necessária para resolver questões relativas a su-

cessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, 

ou em caso de falência.

§ 1º O juiz ou tribunal que conhecer de medida cautelar ou de ação pode, 

a requerimento ou de ofício, ordenar que os livros de qualquer das partes, 

ou de ambas, sejam examinados na presença do empresário ou da sociedade 

empresária a que pertencerem, ou de pessoas por estes nomeadas, para de-

les se extrair o que interessar à questão.

§ 2º Achando-se os livros em outra jurisdição, nela se fará o exame, pe-

rante o respectivo juiz.
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Art. 1.192. Recusada a apresentação dos livros, nos casos do artigo an-

tecedente, serão apreendidos judicialmente e, no do seu § 1º, ter-se-á como 

verdadeiro o alegado pela parte contrária para se provar pelos livros.

Parágrafo único. A confissão resultante da recusa pode ser elidida por pro-

va documental em contrário.

Art. 1.193. As restrições estabelecidas neste Capítulo ao exame da escri-

turação, em parte ou por inteiro, não se aplicam às autoridades fazendárias, 

no exercício da fiscalização do pagamento de impostos, nos termos estritos 

das respectivas leis especiais.

Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a con-

servar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis 

concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência 

no tocante aos atos neles consignados.

Art. 1.195. As disposições deste Capítulo aplicam-se às sucursais, filiais ou 

agências, no Brasil, do empresário ou sociedade com sede em país estrangeiro.

LIVRO III

DO DIREITO DAS COISAS

(Redação dada pela Medida Provisória n. 881, de 2019)

TÍTULO I 

DA POSSE

CAPÍTULO I 

DA POSSE E SUA CLASSIFICAÇÃO

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercí-

cio, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, 

temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, 
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de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse 

contra o indireto.

Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de 

dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumpri-

mento de ordens ou instruções suas.

Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como pres-

creve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, 

até que prove o contrário.

Art. 1.199. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá 

cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os 

dos outros compossuidores.

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obs-

táculo que impede a aquisição da coisa.

Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de 

boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite 

esta presunção.

Art. 1.202. A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o 

momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ig-

nora que possui indevidamente.

Art. 1.203. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mes-

mo caráter com que foi adquirida.

CAPÍTULO II 

DA AQUISIÇÃO DA POSSE

Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna pos-

sível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à pro-

priedade.

Art. 1.205. A posse pode ser adquirida:

I – pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante;
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II – por terceiro sem mandato, dependendo de ratificação.

Art. 1.206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor 

com os mesmos caracteres.

Art. 1.207. O sucessor universal continua de direito a posse do seu an-

tecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, 

para os efeitos legais.

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância 

assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, 

senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Art. 1.209. A posse do imóvel faz presumir, até prova contrária, a das 

coisas móveis que nele estiverem.

CAPÍTULO III 

Dos Efeitos da Posse

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de 

turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver 

justo receio de ser molestado.

§ 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-

-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de 

desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição 

da posse.

§ 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de 

propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Art. 1.211. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-

-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a 

obteve de alguma das outras por modo vicioso.

Art. 1.212. O possuidor pode intentar a ação de esbulho, ou a de in-

denização, contra o terceiro, que recebeu a coisa esbulhada sabendo que 

o era.

https://www.grancursosonline.com.br


109

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Art. 1.213. O disposto nos artigos antecedentes não se aplica às servi-

dões não aparentes, salvo quando os respectivos títulos provierem do possui-

dor do prédio serviente, ou daqueles de quem este o houve.

Art. 1.214. O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos 

frutos percebidos.

Parágrafo único. Os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé 

devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas da produção e cus-

teio; devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação.

Art. 1.215. Os frutos naturais e industriais reputam-se colhidos e perce-

bidos, logo que são separados; os civis reputam-se percebidos dia por dia.

Art. 1.216. O possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos 

e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde 

o momento em que se constituiu de má-fé; tem direito às despesas da pro-

dução e custeio.

Art. 1.217. O possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deteriora-

ção da coisa, a que não der causa.

Art. 1.218. O possuidor de má-fé responde pela perda, ou deterioração 

da coisa, ainda que acidentais, salvo se provar que de igual modo se teriam 

dado, estando ela na posse do reivindicante.

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfei-

torias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe fo-

rem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá 

exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as ben-

feitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância 

destas, nem o de levantar as voluptuárias.

Art. 1.221. As benfeitorias compensam-se com os danos, e só obrigam 

ao ressarcimento se ao tempo da evicção ainda existirem.

Art. 1.222. O reivindicante, obrigado a indenizar as benfeitorias ao pos-

suidor de má-fé, tem o direito de optar entre o seu valor atual e o seu custo; 

ao possuidor de boa-fé indenizará pelo valor atual.
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CAPÍTULO IV 

DA PERDA DA POSSE

Art. 1.223. Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do 

possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o art. 1.196.

Art. 1.224. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o 

esbulho, quando, tendo notícia dele, se abstém de retornar a coisa, ou, ten-

tando recuperá-la, é violentamente repelido.

TÍTULO II 

DOS DIREITOS REAIS

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1.225. São direitos reais:

I – a propriedade;

II – a superfície;

III – as servidões;

IV – o usufruto;

V – o uso;

VI – a habitação;

VII – o direito do promitente comprador do imóvel;

VIII – o penhor;

IX – a hipoteca;

X – a anticrese.

XI – a concessão de uso especial para fins de moradia; (Incluído pela Lei 

n. 11.481, de 2007)

XII – a concessão de direito real de uso; e (Redação dada pela Lei 

n. 13.465, de 2017)

XIII – a laje. (Incluído pela Lei n. 13.465, de 2017)
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Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou 

transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.

Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos 

por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de 

Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos 

neste Código.

TÍTULO III 

DA PROPRIEDADE

CAPÍTULO I 

DA PROPRIEDADE EM GERAL

Seção I 

Disposições Preliminares

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coi-

sa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua 

ou detenha.

§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as 

suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de 

conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas 

naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como 

evitada a poluição do ar e das águas.

§ 2º São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer como-

didade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.

§ 3º O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropria-

ção, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de 

requisição, em caso de perigo público iminente.

§ 4º O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivin-

dicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais 
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de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem re-

alizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo 

juiz de interesse social e econômico relevante.

§ 5º No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização 

devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o 

registro do imóvel em nome dos possuidores.

Art. 1.229. A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo 

correspondentes, em altura e profundidade úteis ao seu exercício, não po-

dendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas, por terceiros, 

a uma altura ou profundidade tais, que não tenha ele interesse legítimo em 

impedi-las.

Art. 1.230. A propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e de-

mais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos 

arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais.

Parágrafo único. O proprietário do solo tem o direito de explorar os recur-

sos minerais de emprego imediato na construção civil, desde que não subme-

tidos a transformação industrial, obedecido o disposto em lei especial.

Art. 1.231. A propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em 

contrário.

Art. 1.232. Os frutos e mais produtos da coisa pertencem, ainda quando 

separados, ao seu proprietário, salvo se, por preceito jurídico especial, cou-

berem a outrem.

Seção II 

Da Descoberta

Art. 1.233. Quem quer que ache coisa alheia perdida há de restituí-la ao 

dono ou legítimo possuidor.

Parágrafo único. Não o conhecendo, o descobridor fará por encontrá-lo, e, 

se não o encontrar, entregará a coisa achada à autoridade competente.
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Art. 1.234. Aquele que restituir a coisa achada, nos termos do artigo an-

tecedente, terá direito a uma recompensa não inferior a cinco por cento do 

seu valor, e à indenização pelas despesas que houver feito com a conservação 

e transporte da coisa, se o dono não preferir abandoná-la.

Parágrafo único. Na determinação do montante da recompensa, conside-

rar-se-á o esforço desenvolvido pelo descobridor para encontrar o dono, ou 

o legítimo possuidor, as possibilidades que teria este de encontrar a coisa e a 

situação econômica de ambos.

Art. 1.235. O descobridor responde pelos prejuízos causados ao proprie-

tário ou possuidor legítimo, quando tiver procedido com dolo.

Art. 1.236. A autoridade competente dará conhecimento da descoberta 

através da imprensa e outros meios de informação, somente expedindo edi-

tais se o seu valor os comportar.

Art. 1.237. Decorridos sessenta dias da divulgação da notícia pela im-

prensa, ou do edital, não se apresentando quem comprove a propriedade 

sobre a coisa, será esta vendida em hasta pública e, deduzidas do preço as 

despesas, mais a recompensa do descobridor, pertencerá o remanescente ao 

Município em cuja circunscrição se deparou o objeto perdido.

Parágrafo único. Sendo de diminuto valor, poderá o Município abandonar a 

coisa em favor de quem a achou.

CAPÍTULO II 

DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE IMÓVEL

Seção I 

Da Usucapião

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, 

possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente 

de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por senten-

ça, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.
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Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos 

se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele 

realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Art. 1.239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urba-

no, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de 

terra em zona rural não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva 

por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a 

propriedade.

Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e 

cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposi-

ção, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domí-

nio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem 

ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2º O direito previsto no parágrafo antecedente não será reconhecido ao 

mesmo possuidor mais de uma vez.

Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente 

e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de 

até 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida 

com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para 

sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que 

não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. (Incluído pela Lei n. 

12.424, de 2011)

§ 1º O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor 

mais de uma vez.

§ 2º (VETADO). (Incluído pela Lei n. 12.424, de 2011)

Art. 1.241. Poderá o possuidor requerer ao juiz seja declarada adquirida, 

mediante usucapião, a propriedade imóvel.

Parágrafo único. A declaração obtida na forma deste artigo constituirá tí-

tulo hábil para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.
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Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contí-

nua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imó-

vel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do 

respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele 

tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse 

social e econômico.

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos 

artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 

1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 

1.242, com justo título e de boa-fé.

Art. 1.244. Estende-se ao possuidor o disposto quanto ao devedor acerca 

das causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição, as quais 

também se aplicam à usucapião.

Seção II 

Da Aquisição pelo Registro do Título

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do 

título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a 

ser havido como dono do imóvel.

§ 2º Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação 

de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua 

a ser havido como dono do imóvel.

Art. 1.246. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o 

título ao oficial do registro, e este o prenotar no protocolo.

Art. 1.247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o inte-

ressado reclamar que se retifique ou anule.

Parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o 

imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente.
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Seção III 

Da Aquisição por Acessão

Art. 1.248. A acessão pode dar-se:

I – por formação de ilhas;

II – por aluvião;

III – por avulsão;

IV – por abandono de álveo;

V – por plantações ou construções.

Subseção I 

Das Ilhas

Art. 1.249. As ilhas que se formarem em correntes comuns ou particula-

res pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros, observadas as regras 

seguintes:

I – as que se formarem no meio do rio consideram-se acréscimos sobre-

vindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros de ambas as margens, na propor-

ção de suas testadas, até a linha que dividir o álveo em duas partes iguais;

II – as que se formarem entre a referida linha e uma das margens consi-

deram-se acréscimos aos terrenos ribeirinhos fronteiros desse mesmo lado;

III – as que se formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio 

continuam a pertencer aos proprietários dos terrenos à custa dos quais se 

constituíram.

Subseção II 

Da Aluvião

Art. 1.250. Os acréscimos formados, sucessiva e imperceptivelmente, 

por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes, ou pelo 

desvio das águas destas, pertencem aos donos dos terrenos marginais, sem 

indenização.
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Parágrafo único. O terreno aluvial, que se formar em frente de prédios de 

proprietários diferentes, dividir-se-á entre eles, na proporção da testada de 

cada um sobre a antiga margem.

Subseção III 

Da Avulsão

Art. 1.251. Quando, por força natural violenta, uma porção de terra se 

destacar de um prédio e se juntar a outro, o dono deste adquirirá a proprie-

dade do acréscimo, se indenizar o dono do primeiro ou, sem indenização, se, 

em um ano, ninguém houver reclamado.

Parágrafo único. Recusando-se ao pagamento de indenização, o dono do 

prédio a que se juntou a porção de terra deverá aquiescer a que se remova a 

parte acrescida.

Subseção IV 

Do Álveo Abandonado

Art. 1.252. O álveo abandonado de corrente pertence aos proprietários 

ribeirinhos das duas margens, sem que tenham indenização os donos dos ter-

renos por onde as águas abrirem novo curso, entendendo-se que os prédios 

marginais se estendem até o meio do álveo.

Subseção V 

Das Construções e Plantações

Art. 1.253. Toda construção ou plantação existente em um terreno pre-

sume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário.

Art. 1.254. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno próprio com 

sementes, plantas ou materiais alheios, adquire a propriedade destes; mas 

fica obrigado a pagar-lhes o valor, além de responder por perdas e danos, se 

agiu de má-fé.
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Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, 

em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu 

de boa-fé, terá direito a indenização.

Parágrafo único. Se a construção ou a plantação exceder consideravel-

mente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adqui-

rirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judi-

cialmente, se não houver acordo.

Art. 1.256. Se de ambas as partes houve má-fé, adquirirá o proprietário 

as sementes, plantas e construções, devendo ressarcir o valor das acessões.

Parágrafo único. Presume-se má-fé no proprietário, quando o trabalho de 

construção, ou lavoura, se fez em sua presença e sem impugnação sua.

Art. 1.257. O disposto no artigo antecedente aplica-se ao caso de não 

pertencerem as sementes, plantas ou materiais a quem de boa-fé os empre-

gou em solo alheio.

Parágrafo único. O proprietário das sementes, plantas ou materiais poderá 

cobrar do proprietário do solo a indenização devida, quando não puder havê-

-la do plantador ou construtor.

Art. 1.258. Se a construção, feita parcialmente em solo próprio, invade 

solo alheio em proporção não superior à vigésima parte deste, adquire o cons-

trutor de boa-fé a propriedade da parte do solo invadido, se o valor da cons-

trução exceder o dessa parte, e responde por indenização que represente, 

também, o valor da área perdida e a desvalorização da área remanescente.

Parágrafo único. Pagando em décuplo as perdas e danos previstos neste 

artigo, o construtor de má-fé adquire a propriedade da parte do solo que 

invadiu, se em proporção à vigésima parte deste e o valor da construção 

exceder consideravelmente o dessa parte e não se puder demolir a porção 

invasora sem grave prejuízo para a construção.

Art. 1.259. Se o construtor estiver de boa-fé, e a invasão do solo alheio 

exceder a vigésima parte deste, adquire a propriedade da parte do solo in-

vadido, e responde por perdas e danos que abranjam o valor que a invasão 
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acrescer à construção, mais o da área perdida e o da desvalorização da área 

remanescente; se de má-fé, é obrigado a demolir o que nele construiu, pa-

gando as perdas e danos apurados, que serão devidos em dobro.

CAPÍTULO III 

DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE MÓVEL

Seção I 

Da Usucapião

Art. 1.260. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incon-

testadamente durante três anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a 

propriedade.

Art. 1.261. Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, pro-

duzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé.

Art. 1.262. Aplica-se à usucapião das coisas móveis o disposto nos arts. 

1.243 e 1.244.

Seção II 

Da Ocupação

Art. 1.263. Quem se assenhorear de coisa sem dono para logo lhe adqui-

re a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei.

Seção III 

Do Achado do Tesouro

Art. 1.264. O depósito antigo de coisas preciosas, oculto e de cujo dono 

não haja memória, será dividido por igual entre o proprietário do prédio e o 

que achar o tesouro casualmente.
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Art. 1.265. O tesouro pertencerá por inteiro ao proprietário do prédio, se for 

achado por ele, ou em pesquisa que ordenou, ou por terceiro não autorizado.

Art. 1.266. Achando-se em terreno aforado, o tesouro será dividido por 

igual entre o descobridor e o enfiteuta, ou será deste por inteiro quando ele 

mesmo seja o descobridor.

Seção IV 

Da Tradição

Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios ju-

rídicos antes da tradição.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente conti-

nua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direi-

to à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o 

adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.

Art. 1.268. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a 

propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabeleci-

mento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de 

boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono.

§ 1º Se o adquirente estiver de boa-fé e o alienante adquirir depois a pro-

priedade, considera-se realizada a transferência desde o momento em que 

ocorreu a tradição.

§ 2º Não transfere a propriedade a tradição, quando tiver por título um 

negócio jurídico nulo.

Seção V 

Da Especificação

Art. 1.269. Aquele que, trabalhando em matéria-prima em parte alheia, 

obtiver espécie nova, desta será proprietário, se não se puder restituir à for-

ma anterior.
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Art. 1.270. Se toda a matéria for alheia, e não se puder reduzir à forma 

precedente, será do especificador de boa-fé a espécie nova.

§ 1º Sendo praticável a redução, ou quando impraticável, se a espécie 

nova se obteve de má-fé, pertencerá ao dono da matéria-prima.

§ 2º Em qualquer caso, inclusive o da pintura em relação à tela, da escul-

tura, escritura e outro qualquer trabalho gráfico em relação à matéria-prima, 

a espécie nova será do especificador, se o seu valor exceder consideravelmen-

te o da matéria-prima.

Art. 1.271. Aos prejudicados, nas hipóteses dos arts. 1.269 e 1.270, se 

ressarcirá o dano que sofrerem, menos ao especificador de má-fé, no caso do 

§ 1º do artigo antecedente, quando irredutível a especificação.

Seção VI 

Da Confusão, da Comissão e da Adjunção

Art. 1.272. As coisas pertencentes a diversos donos, confundidas, mistu-

radas ou adjuntadas sem o consentimento deles, continuam a pertencer-lhes, 

sendo possível separá-las sem deterioração.

§ 1º Não sendo possível a separação das coisas, ou exigindo dispên-

dio excessivo, subsiste indiviso o todo, cabendo a cada um dos donos 

quinhão proporcional ao valor da coisa com que entrou para a mistura 

ou agregado.

§ 2º Se uma das coisas puder considerar-se principal, o dono sê-lo-á do 

todo, indenizando os outros.

Art. 1.273. Se a confusão, comissão ou adjunção se operou de má-fé, à 

outra parte caberá escolher entre adquirir a propriedade do todo, pagando 

o que não for seu, abatida a indenização que lhe for devida, ou renunciar ao 

que lhe pertencer, caso em que será indenizado.
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Art. 1.274. Se da união de matérias de natureza diversa se formar espé-

cie nova, à confusão, comissão ou adjunção aplicam-se as normas dos arts. 

1.272 e 1.273.

CAPÍTULO IV 

DA PERDA DA PROPRIEDADE

Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a pro-

priedade:

I – por alienação;

II – pela renúncia;

III – por abandono;

IV – por perecimento da coisa;

V – por desapropriação.

Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e II, os efeitos da perda da pro-

priedade imóvel serão subordinados ao registro do título transmissivo ou do 

ato renunciativo no Registro de Imóveis.

Art. 1.276. O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a inten-

ção de não mais o conservar em seu patrimônio, e que se não encontrar na 

posse de outrem, poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, três anos 

depois, à propriedade do Município ou à do Distrito Federal, se se achar nas 

respectivas circunscrições.

§ 1º O imóvel situado na zona rural, abandonado nas mesmas circunstân-

cias, poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, três anos depois, à 

propriedade da União, onde quer que ele se localize.

§ 2º Presumir-se-á de modo absoluto a intenção a que se refere este ar-

tigo, quando, cessados os atos de posse, deixar o proprietário de satisfazer 

os ônus fiscais.
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CAPÍTULO V 

DOS DIREITOS DE VIZINHANÇA

Seção I 

Do Uso Anormal da Propriedade

Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de 

fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde 

dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza 

da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as 

edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da 

vizinhança.

Art. 1.278. O direito a que se refere o artigo antecedente não prevalece 

quando as interferências forem justificadas por interesse público, caso em 

que o proprietário ou o possuidor, causador delas, pagará ao vizinho indeni-

zação cabal.

Art. 1.279. Ainda que por decisão judicial devam ser toleradas as interfe-

rências, poderá o vizinho exigir a sua redução, ou eliminação, quando estas 

se tornarem possíveis.

Art. 1.280. O proprietário ou o possuidor tem direito a exigir do dono do 

prédio vizinho a demolição, ou a reparação deste, quando ameace ruína, bem 

como que lhe preste caução pelo dano iminente.

Art. 1.281. O proprietário ou o possuidor de um prédio, em que alguém 

tenha direito de fazer obras, pode, no caso de dano iminente, exigir do autor 

delas as necessárias garantias contra o prejuízo eventual.

Seção II 

Das Árvores Limítrofes

Art. 1.282. A árvore, cujo tronco estiver na linha divisória, presume-se 

pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes.
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Art. 1.283. As raízes e os ramos de árvore, que ultrapassarem a estrema 

do prédio, poderão ser cortados, até o plano vertical divisório, pelo proprie-

tário do terreno invadido.

Art. 1.284. Os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem ao 

dono do solo onde caíram, se este for de propriedade particular.

Seção III 

Da Passagem Forçada

Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente 

ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vi-

zinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.

§ 1º Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facil-

mente se prestar à passagem.

§ 2º Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes 

perca o acesso a via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve 

tolerar a passagem.

§ 3º Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente ainda quando, antes 

da alienação, existia passagem através de imóvel vizinho, não estando o pro-

prietário deste constrangido, depois, a dar uma outra.

Seção IV 

Da Passagem de Cabos e Tubulações

Art. 1.286. Mediante recebimento de indenização que atenda, também, 

à desvalorização da área remanescente, o proprietário é obrigado a tolerar 

a passagem, através de seu imóvel, de cabos, tubulações e outros condutos 

subterrâneos de serviços de utilidade pública, em proveito de proprietários 

vizinhos, quando de outro modo for impossível ou excessivamente onerosa.

Parágrafo único. O proprietário prejudicado pode exigir que a instalação 

seja feita de modo menos gravoso ao prédio onerado, bem como, depois, seja 

removida, à sua custa, para outro local do imóvel.
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Art. 1.287. Se as instalações oferecerem grave risco, será facultado ao 

proprietário do prédio onerado exigir a realização de obras de segurança.

Seção V 

Das Águas

Art. 1.288. O dono ou o possuidor do prédio inferior é obrigado a receber 

as águas que correm naturalmente do superior, não podendo realizar obras 

que embaracem o seu fluxo; porém a condição natural e anterior do prédio 

inferior não pode ser agravada por obras feitas pelo dono ou possuidor do 

prédio superior.

Art. 1.289. Quando as águas, artificialmente levadas ao prédio superior, 

ou aí colhidas, correrem dele para o inferior, poderá o dono deste reclamar 

que se desviem, ou se lhe indenize o prejuízo que sofrer.

Parágrafo único. Da indenização será deduzido o valor do benefício obtido.

Art. 1.290. O proprietário de nascente, ou do solo onde caem águas plu-

viais, satisfeitas as necessidades de seu consumo, não pode impedir, ou des-

viar o curso natural das águas remanescentes pelos prédios inferiores.

Art. 1.291. O possuidor do imóvel superior não poderá poluir as águas 

indispensáveis às primeiras necessidades da vida dos possuidores dos imó-

veis inferiores; as demais, que poluir, deverá recuperar, ressarcindo os danos 

que estes sofrerem, se não for possível a recuperação ou o desvio do curso 

artificial das águas.

Art. 1.292. O proprietário tem direito de construir barragens, açudes, ou 

outras obras para represamento de água em seu prédio; se as águas repre-

sadas invadirem prédio alheio, será o seu proprietário indenizado pelo dano 

sofrido, deduzido o valor do benefício obtido.

Art. 1.293. É permitido a quem quer que seja, mediante prévia indeni-

zação aos proprietários prejudicados, construir canais, através de prédios 

alheios, para receber as águas a que tenha direito, indispensáveis às primei-

ras necessidades da vida, e, desde que não cause prejuízo considerável à 
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agricultura e à indústria, bem como para o escoamento de águas supérfluas 

ou acumuladas, ou a drenagem de terrenos.

§ 1º Ao proprietário prejudicado, em tal caso, também assiste direito 

a ressarcimento pelos danos que de futuro lhe advenham da infiltração 

ou irrupção das águas, bem como da deterioração das obras destinadas a 

canalizá-las.

§ 2º O proprietário prejudicado poderá exigir que seja subterrânea a ca-

nalização que atravessa áreas edificadas, pátios, hortas, jardins ou quintais.

§ 3º O aqueduto será construído de maneira que cause o menor prejuízo 

aos proprietários dos imóveis vizinhos, e a expensas do seu dono, a quem 

incumbem também as despesas de conservação.

Art. 1.294. Aplica-se ao direito de aqueduto o disposto nos arts. 1.286 e 

1.287.

Art. 1.295. O aqueduto não impedirá que os proprietários cerquem os 

imóveis e construam sobre ele, sem prejuízo para a sua segurança e conser-

vação; os proprietários dos imóveis poderão usar das águas do aqueduto para 

as primeiras necessidades da vida.

Art. 1.296. Havendo no aqueduto águas supérfluas, outros poderão ca-

nalizá-las, para os fins previstos no art. 1.293, mediante pagamento de inde-

nização aos proprietários prejudicados e ao dono do aqueduto, de importân-

cia equivalente às despesas que então seriam necessárias para a condução 

das águas até o ponto de derivação.

Parágrafo único. Têm preferência os proprietários dos imóveis atravessa-

dos pelo aqueduto.

Seção VI 

Dos Limites entre Prédios e do Direito de Tapagem

Art. 1.297. O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de 

qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu con-

finante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar 
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rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se 

proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas.

§ 1º Os intervalos, muros, cercas e os tapumes divisórios, tais como sebes 

vivas, cercas de arame ou de madeira, valas ou banquetas, presumem-se, 

até prova em contrário, pertencer a ambos os proprietários confinantes, sen-

do estes obrigados, de conformidade com os costumes da localidade, a con-

correr, em partes iguais, para as despesas de sua construção e conservação.

§ 2º As sebes vivas, as árvores, ou plantas quaisquer, que servem de mar-

co divisório, só podem ser cortadas, ou arrancadas, de comum acordo entre 

proprietários.

§ 3º A construção de tapumes especiais para impedir a passagem de ani-

mais de pequeno porte, ou para outro fim, pode ser exigida de quem provo-

cou a necessidade deles, pelo proprietário, que não está obrigado a concorrer 

para as despesas.

Art. 1.298. Sendo confusos, os limites, em falta de outro meio, se deter-

minarão de conformidade com a posse justa; e, não se achando ela provada, 

o terreno contestado se dividirá por partes iguais entre os prédios, ou, não 

sendo possível a divisão cômoda, se adjudicará a um deles, mediante indeni-

zação ao outro.

Seção VII 

Do Direito de Construir

Art. 1.299. O proprietário pode levantar em seu terreno as construções 

que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administra-

tivos.

Art. 1.300. O proprietário construirá de maneira que o seu prédio não 

despeje águas, diretamente, sobre o prédio vizinho.

Art. 1.301. É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a 

menos de metro e meio do terreno vizinho.
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§ 1º As janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como as 

perpendiculares, não poderão ser abertas a menos de setenta e cinco centí-

metros.

§ 2º As disposições deste artigo não abrangem as aberturas para luz ou 

ventilação, não maiores de dez centímetros de largura sobre vinte de compri-

mento e construídas a mais de dois metros de altura de cada piso.

Art. 1.302. O proprietário pode, no lapso de ano e dia após a conclusão 

da obra, exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu 

prédio; escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao 

disposto no artigo antecedente, nem impedir, ou dificultar, o escoamento das 

águas da goteira, com prejuízo para o prédio vizinho.

Parágrafo único. Em se tratando de vãos, ou aberturas para luz, seja qual 

for a quantidade, altura e disposição, o vizinho poderá, a todo tempo, levan-

tar a sua edificação, ou contramuro, ainda que lhes vede a claridade.

Art. 1.303. Na zona rural, não será permitido levantar edificações a me-

nos de três metros do terreno vizinho.

Art. 1.304. Nas cidades, vilas e povoados cuja edificação estiver adstrita a 

alinhamento, o dono de um terreno pode nele edificar, madeirando na parede 

divisória do prédio contíguo, se ela suportar a nova construção; mas terá de 

embolsar ao vizinho metade do valor da parede e do chão correspondentes.

Art. 1.305. O confinante, que primeiro construir, pode assentar a parede 

divisória até meia espessura no terreno contíguo, sem perder por isso o di-

reito a haver meio valor dela se o vizinho a travejar, caso em que o primeiro 

fixará a largura e a profundidade do alicerce.

Parágrafo único. Se a parede divisória pertencer a um dos vizinhos, e não 

tiver capacidade para ser travejada pelo outro, não poderá este fazer-lhe ali-

cerce ao pé sem prestar caução àquele, pelo risco a que expõe a construção 

anterior.

Art. 1.306. O condômino da parede-meia pode utilizá-la até ao meio da 

espessura, não pondo em risco a segurança ou a separação dos dois prédios, 
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e avisando previamente o outro condômino das obras que ali tenciona fazer; 

não pode sem consentimento do outro, fazer, na parede-meia, armários, ou 

obras semelhantes, correspondendo a outras, da mesma natureza, já feitas 

do lado oposto.

Art. 1.307. Qualquer dos confinantes pode altear a parede divisória, se 

necessário reconstruindo-a, para suportar o alteamento; arcará com todas 

as despesas, inclusive de conservação, ou com metade, se o vizinho adquirir 

meação também na parte aumentada.

Art. 1.308. Não é lícito encostar à parede divisória chaminés, fogões, for-

nos ou quaisquer aparelhos ou depósitos suscetíveis de produzir infiltrações 

ou interferências prejudiciais ao vizinho.

Parágrafo único. A disposição anterior não abrange as chaminés ordinárias 

e os fogões de cozinha.

Art. 1.309. São proibidas construções capazes de poluir, ou inutilizar, 

para uso ordinário, a água do poço, ou nascente alheia, a elas preexistentes.

Art. 1.310. Não é permitido fazer escavações ou quaisquer obras que 

tirem ao poço ou à nascente de outrem a água indispensável às suas neces-

sidades normais.

Art. 1.311. Não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço sus-

cetível de provocar desmoronamento ou deslocação de terra, ou que compro-

meta a segurança do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras 

acautelatórias.

Parágrafo único. O proprietário do prédio vizinho tem direito a ressarci-

mento pelos prejuízos que sofrer, não obstante haverem sido realizadas as 

obras acautelatórias.

Art. 1.312. Todo aquele que violar as proibições estabelecidas nesta Se-

ção é obrigado a demolir as construções feitas, respondendo por perdas e 

danos.

Art. 1.313. O proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que 

o vizinho entre no prédio, mediante prévio aviso, para:
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I – dele temporariamente usar, quando indispensável à reparação, cons-

trução, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório;

II – apoderar-se de coisas suas, inclusive animais que aí se encontrem 

casualmente.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos casos de limpeza ou reparação 

de esgotos, goteiras, aparelhos higiênicos, poços e nascentes e ao aparo de 

cerca viva.

§ 2º Na hipótese do inciso II, uma vez entregues as coisas buscadas pelo 

vizinho, poderá ser impedida a sua entrada no imóvel.

§ 3º Se do exercício do direito assegurado neste artigo provier dano, terá 

o prejudicado direito a ressarcimento.

CAPÍTULO VI 

DO CONDOMÍNIO GERAL

Seção I 

Do Condomínio Voluntário

Subseção I 

Dos Direitos e Deveres dos Condôminos

Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destina-

ção, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivin-

dicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, 

ou gravá-la.

Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da 

coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso 

dos outros.

Art. 1.315. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a con-

correr para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os 

ônus a que estiver sujeita.
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Parágrafo único. Presumem-se iguais as partes ideais dos condôminos.

Art. 1.316. Pode o condômino eximir-se do pagamento das despesas e 

dívidas, renunciando à parte ideal.

§ 1º Se os demais condôminos assumem as despesas e as dívidas, a re-

núncia lhes aproveita, adquirindo a parte ideal de quem renunciou, na pro-

porção dos pagamentos que fizerem.

§ 2º Se não há condômino que faça os pagamentos, a coisa comum será 

dividida.

Art. 1.317. Quando a dívida houver sido contraída por todos os condômi-

nos, sem se discriminar a parte de cada um na obrigação, nem se estipular 

solidariedade, entende-se que cada qual se obrigou proporcionalmente ao 

seu quinhão na coisa comum.

Art. 1.318. As dívidas contraídas por um dos condôminos em proveito da 

comunhão, e durante ela, obrigam o contratante; mas terá este ação regres-

siva contra os demais.

Art. 1.319. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que perce-

beu da coisa e pelo dano que lhe causou.

Art. 1.320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coi-

sa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas 

da divisão.

§ 1º Podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por 

prazo não maior de cinco anos, suscetível de prorrogação ulterior.

§ 2º Não poderá exceder de cinco anos a indivisão estabelecida pelo doa-

dor ou pelo testador.

§ 3º A requerimento de qualquer interessado e se graves razões o acon-

selharem, pode o juiz determinar a divisão da coisa comum antes do prazo.

Art. 1.321. Aplicam-se à divisão do condomínio, no que couber, as regras 

de partilha de herança (arts. 2.013 a 2.022).
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Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem 

adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apura-

do, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao 

estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais 

valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.

Parágrafo único. Se nenhum dos condôminos tem benfeitorias na coisa 

comum e participam todos do condomínio em partes iguais, realizar-se-á li-

citação entre estranhos e, antes de adjudicada a coisa àquele que ofereceu 

maior lanço, proceder-se-á à licitação entre os condôminos, a fim de que a 

coisa seja adjudicada a quem afinal oferecer melhor lanço, preferindo, em 

condições iguais, o condômino ao estranho.

Subseção II 

Da Administração do Condomínio

Art. 1.323. Deliberando a maioria sobre a administração da coisa comum, 

escolherá o administrador, que poderá ser estranho ao condomínio; resolven-

do alugá-la, preferir-se-á, em condições iguais, o condômino ao que não o é.

Art. 1.324. O condômino que administrar sem oposição dos outros presu-

me-se representante comum.

Art. 1.325. A maioria será calculada pelo valor dos quinhões.

§ 1º As deliberações serão obrigatórias, sendo tomadas por maioria ab-

soluta.

§ 2º Não sendo possível alcançar maioria absoluta, decidirá o juiz, a re-

querimento de qualquer condômino, ouvidos os outros.

§ 3º Havendo dúvida quanto ao valor do quinhão, será este avaliado judi-

cialmente.

Art. 1.326. Os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipu-

lação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos 

quinhões.
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Seção II 

Do Condomínio Necessário

Art. 1.327. O condomínio por meação de paredes, cercas, muros e valas 

regula-se pelo disposto neste Código (arts. 1.297 e 1.298; 1.304 a 1.307).

Art. 1.328. O proprietário que tiver direito a estremar um imóvel com pa-

redes, cercas, muros, valas ou valados, tê-lo-á igualmente a adquirir meação 

na parede, muro, valado ou cerca do vizinho, embolsando-lhe metade do que 

atualmente valer a obra e o terreno por ela ocupado (art. 1.297).

Art. 1.329. Não convindo os dois no preço da obra, será este arbitrado 

por peritos, a expensas de ambos os confinantes.

Art. 1.330. Qualquer que seja o valor da meação, enquanto aquele que 

pretender a divisão não o pagar ou depositar, nenhum uso poderá fazer na 

parede, muro, vala, cerca ou qualquer outra obra divisória.

CAPÍTULO VII 

DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO

Seção I 

Disposições Gerais

Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que são propriedade ex-

clusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos.

§ 1º As partes suscetíveis de utilização independente, tais como aparta-

mentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ide-

ais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se a propriedade exclusiva, 

podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto 

os abrigos para veículos, que não poderão ser alienados ou alugados a pes-

soas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de 

condomínio. (Redação dada pela Lei n. 12.607, de 2012)
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§ 2º O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição 

de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração centrais, e as 

demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utiliza-

dos em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamen-

te, ou divididos.

§ 3º A cada unidade imobiliária caberá, como parte inseparável, uma fra-

ção ideal no solo e nas outras partes comuns, que será identificada em forma 

decimal ou ordinária no instrumento de instituição do condomínio. (Redação 

dada pela Lei n. 10.931, de 2004)

§ 4º Nenhuma unidade imobiliária pode ser privada do acesso ao logra-

douro público.

§ 5º O terraço de cobertura é parte comum, salvo disposição contrária da 

escritura de constituição do condomínio.

Art. 1.332. Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testa-

mento, registrado no Cartório de Registro de Imóveis, devendo constar da-

quele ato, além do disposto em lei especial:

I – a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclu-

siva, estremadas uma das outras e das partes comuns;

II – a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, relativamen-

te ao terreno e partes comuns;

III – o fim a que as unidades se destinam.

Art. 1.333. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser 

subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e tor-

na-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, 

ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção.

Parágrafo único. Para ser oponível contra terceiros, a convenção do condo-

mínio deverá ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 1.334. Além das cláusulas referidas no art. 1.332 e das que os inte-

ressados houverem por bem estipular, a convenção determinará:

I – a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos con-

dôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio;
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II – sua forma de administração;

III – a competência das assembleias, forma de sua convocação e quorum 

exigido para as deliberações;

IV – as sanções a que estão sujeitos os condôminos, ou possuidores;

V – o regimento interno.

§ 1º A convenção poderá ser feita por escritura pública ou por instrumento 

particular.

§ 2º São equiparados aos proprietários, para os fins deste artigo, salvo 

disposição em contrário, os promitentes compradores e os cessionários de 

direitos relativos às unidades autônomas.

Art. 1.335. São direitos do condômino:

I – usar, fruir e livremente dispor das suas unidades;

II – usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e contanto que 

não exclua a utilização dos demais compossuidores;

III – votar nas deliberações da assembleia e delas participar, estando quite.

Art. 1.336. São deveres do condômino:

I – contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas fra-

ções ideais, salvo disposição em contrário na convenção; (Redação dada pela 

Lei n. 10.931, de 2004)

II – não realizar obras que comprometam a segurança da edificação;

III – não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias ex-

ternas;

IV – dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não 

as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos 

possuidores, ou aos bons costumes.

§ 1º O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos ju-

ros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento 

ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.

§ 2º O condômino, que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos 

nos incisos II a IV, pagará a multa prevista no ato constitutivo ou na conven-
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ção, não podendo ela ser superior a cinco vezes o valor de suas contribui-

ções mensais, independentemente das perdas e danos que se apurarem; não 

havendo disposição expressa, caberá à assembleia geral, por dois terços no 

mínimo dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa.

Art. 1337. O condômino, ou possuidor, que não cumpre reiteradamente 

com os seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de três 

quartos dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa corres-

pondente até ao quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas 

condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independente-

mente das perdas e danos que se apurem.

Parágrafo único. O condômino ou possuidor que, por seu reiterado com-

portamento anti-social, gerar incompatibilidade de convivência com os de-

mais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa 

correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas 

condominiais, até ulterior deliberação da assembleia.

Art. 1.338. Resolvendo o condômino alugar área no abrigo para veículos, 

preferir-se-á, em condições iguais, qualquer dos condôminos a estranhos, e, 

entre todos, os possuidores.

Art. 1.339. Os direitos de cada condômino às partes comuns são insepará-

veis de sua propriedade exclusiva; são também inseparáveis das frações ide-

ais correspondentes as unidades imobiliárias, com as suas partes acessórias.

§ 1º Nos casos deste artigo é proibido alienar ou gravar os bens em se-

parado.

§ 2º É permitido ao condômino alienar parte acessória de sua unidade 

imobiliária a outro condômino, só podendo fazê-lo a terceiro se essa facul-

dade constar do ato constitutivo do condomínio, e se a ela não se opuser a 

respectiva assembleia geral.

Art. 1.340. As despesas relativas a partes comuns de uso exclusivo de 

um condômino, ou de alguns deles, incumbem a quem delas se serve.

Art. 1.341. A realização de obras no condomínio depende:
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I – se voluptuárias, de voto de dois terços dos condôminos;

II – se úteis, de voto da maioria dos condôminos.

§ 1º As obras ou reparações necessárias podem ser realizadas, indepen-

dentemente de autorização, pelo síndico, ou, em caso de omissão ou impedi-

mento deste, por qualquer condômino.

§ 2º Se as obras ou reparos necessários forem urgentes e importarem em 

despesas excessivas, determinada sua realização, o síndico ou o condômino 

que tomou a iniciativa delas dará ciência à assembleia, que deverá ser con-

vocada imediatamente.

§ 3º Não sendo urgentes, as obras ou reparos necessários, que importa-

rem em despesas excessivas, somente poderão ser efetuadas após autori-

zação da assembleia, especialmente convocada pelo síndico, ou, em caso de 

omissão ou impedimento deste, por qualquer dos condôminos.

§ 4º O condômino que realizar obras ou reparos necessários será reembol-

sado das despesas que efetuar, não tendo direito à restituição das que fizer 

com obras ou reparos de outra natureza, embora de interesse comum.

Art. 1.342. A realização de obras, em partes comuns, em acréscimo às 

já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da 

aprovação de dois terços dos votos dos condôminos, não sendo permitidas 

construções, nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a utilização, por 

qualquer dos condôminos, das partes próprias, ou comuns.

Art. 1.343. A construção de outro pavimento, ou, no solo comum, de 

outro edifício, destinado a conter novas unidades imobiliárias, depende da 

aprovação da unanimidade dos condôminos.

Art. 1.344. Ao proprietário do terraço de cobertura incumbem as despe-

sas da sua conservação, de modo que não haja danos às unidades imobiliá-

rias inferiores.

Art. 1.345. O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, 

em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios.

Art. 1.346. É obrigatório o seguro de toda a edificação contra o risco de 

incêndio ou destruição, total ou parcial.

https://www.grancursosonline.com.br


138

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Seção II 

Da Administração do Condomínio

Art. 1.347. A assembleia escolherá um síndico, que poderá não ser con-

dômino, para administrar o condomínio, por prazo não superior a dois anos, 

o qual poderá renovar-se.

Art. 1.348. Compete ao síndico:

I – convocar a assembleia dos condôminos;

II – representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo 

ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns;

III – dar imediato conhecimento à assembleia da existência de procedi-

mento judicial ou administrativo, de interesse do condomínio;

IV – cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as deter-

minações da assembleia;

V – diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela 

prestação dos serviços que interessem aos possuidores;

VI – elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano;

VII – cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e 

cobrar as multas devidas;

VIII – prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas;

IX – realizar o seguro da edificação.

§ 1º Poderá a assembleia investir outra pessoa, em lugar do síndico, em 

poderes de representação.

§ 2º O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes 

de representação ou as funções administrativas, mediante aprovação da as-

sembleia, salvo disposição em contrário da convenção.

Art. 1.349. A assembleia, especialmente convocada para o fim estabele-

cido no § 2º do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de 

seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar 

contas, ou não administrar convenientemente o condomínio.
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Art. 1.350. Convocará o síndico, anualmente, reunião da assembleia 

dos condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o or-

çamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação 

de contas, e eventualmente eleger-lhe o substituto e alterar o regimento 

interno.

§ 1º Se o síndico não convocar a assembleia, um quarto dos condôminos 

poderá fazê-lo.

§ 2º Se a assembleia não se reunir, o juiz decidirá, a requerimento de 

qualquer condômino.

Art. 1.351. Depende da aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos 

condôminos a alteração da convenção; a mudança da destinação do edifício, 

ou da unidade imobiliária, depende da aprovação pela unanimidade dos con-

dôminos. (Redação dada pela Lei n. 10.931, de 2004)

Art. 1.352. Salvo quando exigido quorum especial, as deliberações da 

assembleia serão tomadas, em primeira convocação, por maioria de votos 

dos condôminos presentes que representem pelo menos metade das frações 

ideais.

Parágrafo único. Os votos serão proporcionais às frações ideais no solo e 

nas outras partes comuns pertencentes a cada condômino, salvo disposição 

diversa da convenção de constituição do condomínio.

Art. 1.353. Em segunda convocação, a assembleia poderá deliberar por 

maioria dos votos dos presentes, salvo quando exigido quorum especial.

Art. 1.354. A assembleia não poderá deliberar se todos os condôminos 

não forem convocados para a reunião.

Art. 1.355. Assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo sín-

dico ou por um quarto dos condôminos.

Art. 1.356. Poderá haver no condomínio um conselho fiscal, composto de 

três membros, eleitos pela assembleia, por prazo não superior a dois anos, ao 

qual compete dar parecer sobre as contas do síndico.
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Seção III 

Da Extinção do Condomínio

Art. 1.357. Se a edificação for total ou consideravelmente destruída, ou 

ameace ruína, os condôminos deliberarão em assembleia sobre a reconstrução, 

ou venda, por votos que representem metade mais uma das frações ideais.

§ 1º Deliberada a reconstrução, poderá o condômino eximir-se do paga-

mento das despesas respectivas, alienando os seus direitos a outros condô-

minos, mediante avaliação judicial.

§ 2º Realizada a venda, em que se preferirá, em condições iguais de ofer-

ta, o condômino ao estranho, será repartido o apurado entre os condôminos, 

proporcionalmente ao valor das suas unidades imobiliárias.

Art. 1.358. Se ocorrer desapropriação, a indenização será repartida na 

proporção a que se refere o § 2º do artigo antecedente.

Seção IV 

Do Condomínio de Lotes 

(Incluído pela Lei n. 13.465, de 2017)

Art. 1.358-A. Pode haver, em terrenos, partes designadas de lotes que 

são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condô-

minos. (Incluído pela Lei n. 13.465, de 2017)

§ 1º A fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área do 

solo de cada unidade autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a outros 

critérios indicados no ato de instituição. (Incluído pela Lei n. 13.465, de 2017)

§ 2º Aplica-se, no que couber, ao condomínio de lotes o disposto sobre 

condomínio edilício neste Capítulo, respeitada a legislação urbanística. (Inclu-

ído pela Lei n. 13.465, de 2017)

§ 3º Para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infra-

estrutura ficará a cargo do empreendedor. (Incluído pela Lei n. 13.465, de 

2017)
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CAPÍTULO VII-A 

(Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

DO CONDOMÍNIO EM MULTIPROPRIEDADE

Seção I 

(Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

Disposições Gerais

Art. 1.358-B. A multipropriedade reger-se-á pelo disposto neste Capítulo 

e, de forma supletiva e subsidiária, pelas demais disposições deste Código e 

pelas disposições das Leis n.s 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e 8.078, 

de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). (Incluído pela 

Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

Art. 1.358-C. Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada 

um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, 

à qual corresponde a faculdade de uso e gozo, com exclusividade, da totalida-

de do imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. (Incluído 

pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

Parágrafo único. A multipropriedade não se extinguirá automaticamente 

se todas as frações de tempo forem do mesmo multiproprietário. (Incluído 

pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

Art. 1.358-D. O imóvel objeto da multipropriedade: (Incluído pela Lei n. 

13.777, de 2018) (Vigência)

I – é indivisível, não se sujeitando a ação de divisão ou de extinção de 

condomínio; (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

II – inclui as instalações, os equipamentos e o mobiliário destinados a seu 

uso e gozo. (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)
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Art. 1.358-E. Cada fração de tempo é indivisível. (Incluído pela Lei n. 

13.777, de 2018) (Vigência)

§ 1º O período correspondente a cada fração de tempo será de, no míni-

mo, 7 (sete) dias, seguidos ou intercalados, e poderá ser: (Incluído pela Lei 

n. 13.777, de 2018) (Vigência)

I – fixo e determinado, no mesmo período de cada ano; (Incluído pela Lei 

n. 13.777, de 2018) (Vigência)

II – flutuante, caso em que a determinação do período será realizada de 

forma periódica, mediante procedimento objetivo que respeite, em relação a 

todos os multiproprietários, o princípio da isonomia, devendo ser previamen-

te divulgado; ou (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

III – misto, combinando os sistemas fixo e flutuante. (Incluído pela Lei n. 

13.777, de 2018) (Vigência)

§ 2º Todos os multiproprietários terão direito a uma mesma quantidade 

mínima de dias seguidos durante o ano, podendo haver a aquisição de frações 

maiores que a mínima, com o correspondente direito ao uso por períodos 

também maiores. (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

Seção II 

(Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

Da Instituição da Multipropriedade

Art. 1.358-F. Institui-se a multipropriedade por ato entre vivos ou tes-

tamento, registrado no competente cartório de registro de imóveis, devendo 

constar daquele ato a duração dos períodos correspondentes a cada fração de 

tempo. (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

Art. 1.358-G. Além das cláusulas que os multiproprietários decidirem 

estipular, a convenção de condomínio em multipropriedade determinará: (In-

cluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

I – os poderes e deveres dos multiproprietários, especialmente em ma-

téria de instalações, equipamentos e mobiliário do imóvel, de manutenção 
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ordinária e extraordinária, de conservação e limpeza e de pagamento da con-

tribuição condominial; (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

II – o número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o 

imóvel no período correspondente a cada fração de tempo; (Incluído pela Lei 

n. 13.777, de 2018) (Vigência)

III – as regras de acesso do administrador condominial ao imóvel para 

cumprimento do dever de manutenção, conservação e limpeza; (Incluído pela 

Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

IV – a criação de fundo de reserva para reposição e manutenção dos equi-

pamentos, instalações e mobiliário; (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) 

(Vigência)

V – o regime aplicável em caso de perda ou destruição parcial ou total do 

imóvel, inclusive para efeitos de participação no risco ou no valor do seguro, 

da indenização ou da parte restante; (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) 

(Vigência)

VI – as multas aplicáveis ao multiproprietário nas hipóteses de descumpri-

mento de deveres. (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

Art. 1.358-H. O instrumento de instituição da multipropriedade ou a con-

venção de condomínio em multipropriedade poderá estabelecer o limite máxi-

mo de frações de tempo no mesmo imóvel que poderão ser detidas pela mes-

ma pessoa natural ou jurídica. (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

Parágrafo único. Em caso de instituição da multipropriedade para posterior 

venda das frações de tempo a terceiros, o atendimento a eventual limite de 

frações de tempo por titular estabelecido no instrumento de instituição será 

obrigatório somente após a venda das frações. (Incluído pela Lei n. 13.777, 

de 2018) (Vigência)
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Seção III 

(Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

Dos Direitos e das Obrigações do Multiproprietário

Art. 1.358-I. São direitos do multiproprietário, além daqueles previstos 

no instrumento de instituição e na convenção de condomínio em multiproprie-

dade: (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

I – usar e gozar, durante o período correspondente à sua fração de tempo, 

do imóvel e de suas instalações, equipamentos e mobiliário; (Incluído pela Lei 

n. 13.777, de 2018) (Vigência)

II – ceder a fração de tempo em locação ou comodato; (Incluído pela Lei 

n. 13.777, de 2018) (Vigência)

III – alienar a fração de tempo, por ato entre vivos ou por causa de morte, 

a título oneroso ou gratuito, ou onerá-la, devendo a alienação e a qualificação 

do sucessor, ou a oneração, ser informadas ao administrador; (Incluído pela 

Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

IV – participar e votar, pessoalmente ou por intermédio de representante 

ou procurador, desde que esteja quite com as obrigações condominiais, em: 

(Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

a) assembleia geral do condomínio em multipropriedade, e o voto do mul-

tiproprietário corresponderá à quota de sua fração de tempo no imóvel; (In-

cluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

b) assembleia geral do condomínio edilício, quando for o caso, e o voto do 

multiproprietário corresponderá à quota de sua fração de tempo em relação à 

quota de poder político atribuído à unidade autônoma na respectiva conven-

ção de condomínio edilício. (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

Art. 1.358-J. São obrigações do multiproprietário, além daquelas previs-

tas no instrumento de instituição e na convenção de condomínio em multipro-

priedade: (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)
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I – pagar a contribuição condominial do condomínio em multipropriedade e, 

quando for o caso, do condomínio edilício, ainda que renuncie ao uso e gozo, 

total ou parcial, do imóvel, das áreas comuns ou das respectivas instalações, 

equipamentos e mobiliário; (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

II – responder por danos causados ao imóvel, às instalações, aos equipa-

mentos e ao mobiliário por si, por qualquer de seus acompanhantes, convi-

dados ou prepostos ou por pessoas por ele autorizadas; (Incluído pela Lei n. 

13.777, de 2018) (Vigência)

III – comunicar imediatamente ao administrador os defeitos, avarias e ví-

cios no imóvel dos quais tiver ciência durante a utilização; (Incluído pela Lei 

n. 13.777, de 2018) (Vigência)

IV – não modificar, alterar ou substituir o mobiliário, os equipamentos e as 

instalações do imóvel; (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

V – manter o imóvel em estado de conservação e limpeza condizente com 

os fins a que se destina e com a natureza da respectiva construção; (Incluído 

pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

VI – usar o imóvel, bem como suas instalações, equipamentos e mobiliá-

rio, conforme seu destino e natureza; (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) 

(Vigência)

VII – usar o imóvel exclusivamente durante o período correspondente à 

sua fração de tempo; (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

VIII – desocupar o imóvel, impreterivelmente, até o dia e hora fixados 

no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio em multipro-

priedade, sob pena de multa diária, conforme convencionado no instrumento 

pertinente; (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

IX – permitir a realização de obras ou reparos urgentes. (Incluído pela Lei 

n. 13.777, de 2018) (Vigência)

§ 1º Conforme previsão que deverá constar da respectiva convenção de 

condomínio em multipropriedade, o multiproprietário estará sujeito a: (Inclu-

ído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13777.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13777.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13777.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13777.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13777.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13777.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13777.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13777.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13777.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13777.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13777.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13777.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13777.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13777.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13777.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13777.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13777.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13777.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13777.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13777.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13777.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13777.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13777.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13777.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13777.htm#art3


146

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

I – multa, no caso de descumprimento de qualquer de seus deveres; (In-

cluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

II – multa progressiva e perda temporária do direito de utilização do imó-

vel no período correspondente à sua fração de tempo, no caso de descumpri-

mento reiterado de deveres. (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

§ 2º A responsabilidade pelas despesas referentes a reparos no imóvel, 

bem como suas instalações, equipamentos e mobiliário, será: (Incluído pela 

Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

I – de todos os multiproprietários, quando decorrentes do uso normal e do 

desgaste natural do imóvel; (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

II – exclusivamente do multiproprietário responsável pelo uso anormal, 

sem prejuízo de multa, quando decorrentes de uso anormal do imóvel. (In-

cluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

§ 3º (VETADO). (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

§ 4º (VETADO). (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

§ 5º (VETADO). (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

Art. 1.358-K. Para os efeitos do disposto nesta Seção, são equiparados 

aos multiproprietários os promitentes compradores e os cessionários de direi-

tos relativos a cada fração de tempo. (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) 

(Vigência)

Seção IV 

(Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

Da Transferência da Multipropriedade

Art. 1.358-L. A transferência do direito de multipropriedade e a sua pro-

dução de efeitos perante terceiros dar-se-ão na forma da lei civil e não de-

penderão da anuência ou cientificação dos demais multiproprietários. (Inclu-

ído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)
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§ 1º Não haverá direito de preferência na alienação de fração de tempo, 

salvo se estabelecido no instrumento de instituição ou na convenção do con-

domínio em multipropriedade em favor dos demais multiproprietários ou do 

instituidor do condomínio em multipropriedade. (Incluído pela Lei n. 13.777, 

de 2018) (Vigência)

§ 2º O adquirente será solidariamente responsável com o alienante pelas 

obrigações de que trata o § 5º do art. 1.358-J deste Código caso não obte-

nha a declaração de inexistência de débitos referente à fração de tempo no 

momento de sua aquisição. (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

Seção V 

(Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018)

Da Administração da Multipropriedade

Art. 1.358-M. A administração do imóvel e de suas instalações, equipa-

mentos e mobiliário será de responsabilidade da pessoa indicada no instru-

mento de instituição ou na convenção de condomínio em multipropriedade, 

ou, na falta de indicação, de pessoa escolhida em assembleia geral dos con-

dôminos. (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

§ 1º O administrador exercerá, além daquelas previstas no instrumento 

de instituição e na convenção de condomínio em multipropriedade, as seguin-

tes atribuições: (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

I – coordenação da utilização do imóvel pelos multiproprietários durante o 

período correspondente a suas respectivas frações de tempo; (Incluído pela 

Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

II – determinação, no caso dos sistemas flutuante ou misto, dos períodos 

concretos de uso e gozo exclusivos de cada multiproprietário em cada ano; 

(Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

III – manutenção, conservação e limpeza do imóvel; (Incluído pela Lei n. 

13.777, de 2018) (Vigência)
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IV – troca ou substituição de instalações, equipamentos ou mobiliário, in-

clusive: (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

a) determinar a necessidade da troca ou substituição; (Incluído pela Lei n. 

13.777, de 2018) (Vigência)

b) providenciar os orçamentos necessários para a troca ou substituição; 

(Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

c) submeter os orçamentos à aprovação pela maioria simples dos condô-

minos em assembleia; (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

V – elaboração do orçamento anual, com previsão das receitas e despe-

sas; (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

VI – cobrança das quotas de custeio de responsabilidade dos multiproprie-

tários; (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

VII – pagamento, por conta do condomínio edilício ou voluntário, com os 

fundos comuns arrecadados, de todas as despesas comuns. (Incluído pela Lei 

n. 13.777, de 2018) (Vigência)

§ 2º A convenção de condomínio em multipropriedade poderá regrar de 

forma diversa a atribuição prevista no inciso IV do § 1º deste artigo. (Incluído 

pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

Art. 1.358-N. O instrumento de instituição poderá prever fração de tem-

po destinada à realização, no imóvel e em suas instalações, em seus equipa-

mentos e em seu mobiliário, de reparos indispensáveis ao exercício normal do 

direito de multipropriedade. (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

§ 1º A fração de tempo de que trata o caput deste artigo poderá ser atri-

buída: (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

I – ao instituidor da multipropriedade; ou (Incluído pela Lei n. 13.777, de 

2018) (Vigência)

II – aos multiproprietários, proporcionalmente às respectivas frações. (In-

cluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)
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§ 2º Em caso de emergência, os reparos de que trata o caput deste artigo 

poderão ser feitos durante o período correspondente à fração de tempo de 

um dos multiproprietários. (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

Seção VI 

(Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

Disposições Específicas Relativas às Unidades Autônomas de 

Condomínios Edilícios

Art. 1.358-O. O condomínio edilício poderá adotar o regime de multipro-

priedade em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas, mediante: 

(Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

I – previsão no instrumento de instituição; ou (Incluído pela Lei n. 13.777, 

de 2018) (Vigência)

II – deliberação da maioria absoluta dos condôminos. (Incluído pela Lei n. 

13.777, de 2018) (Vigência)

Parágrafo único. No caso previsto no inciso I do caput deste artigo, a ini-

ciativa e a responsabilidade para a instituição do regime da multiproprieda-

de serão atribuídas às mesmas pessoas e observarão os mesmos requisitos 

indicados nas alíneas a, b e c e no § 1º do art. 31 da Lei n. 4.591, de 16 de 

dezembro de 1964. (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

Art. 1.358-P. Na hipótese do art. 1.358-O, a convenção de condomínio 

edilício deve prever, além das matérias elencadas nos arts. 1.332, 1.334 e, 

se for o caso, 1.358-G deste Código: (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) 

(Vigência)

I – a identificação das unidades sujeitas ao regime da multipropriedade, 

no caso de empreendimentos mistos; (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) 

(Vigência)

II – a indicação da duração das frações de tempo de cada unidade autô-

noma sujeita ao regime da multipropriedade; (Incluído pela Lei n. 13.777, de 

2018) (Vigência)
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III – a forma de rateio, entre os multiproprietários de uma mesma unidade 

autônoma, das contribuições condominiais relativas à unidade, que, salvo se 

disciplinada de forma diversa no instrumento de instituição ou na convenção 

de condomínio em multipropriedade, será proporcional à fração de tempo de 

cada multiproprietário; (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

IV – a especificação das despesas ordinárias, cujo custeio será obrigatório, 

independentemente do uso e gozo do imóvel e das áreas comuns; (Incluído 

pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

V – os órgãos de administração da multipropriedade; (Incluído pela Lei n. 

13.777, de 2018) (Vigência)

VI – a indicação, se for o caso, de que o empreendimento conta com siste-

ma de administração de intercâmbio, na forma prevista no § 2º do art. 23 da 

Lei n. 11.771, de 17 de setembro de 2008, seja do período de fruição da fra-

ção de tempo, seja do local de fruição, caso em que a responsabilidade e as 

obrigações da companhia de intercâmbio limitam-se ao contido na documen-

tação de sua contratação; (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

VII – a competência para a imposição de sanções e o respectivo procedi-

mento, especialmente nos casos de mora no cumprimento das obrigações de 

custeio e nos casos de descumprimento da obrigação de desocupar o imóvel 

até o dia e hora previstos; (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

VIII – o quórum exigido para a deliberação de adjudicação da fração de 

tempo na hipótese de inadimplemento do respectivo multiproprietário; (In-

cluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

IX – o quórum exigido para a deliberação de alienação, pelo condomínio 

edilício, da fração de tempo adjudicada em virtude do inadimplemento do 

respectivo multiproprietário. (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

Art. 1.358-Q. Na hipótese do art. 1.358-O deste Código, o regimento 

interno do condomínio edilício deve prever: (Incluído pela Lei n. 13.777, de 

2018) (Vigência)
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I – os direitos dos multiproprietários sobre as partes comuns do condomí-

nio edilício; (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

II – os direitos e obrigações do administrador, inclusive quanto ao acesso 

ao imóvel para cumprimento do dever de manutenção, conservação e limpe-

za; (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

III – as condições e regras para uso das áreas comuns; (Incluído pela Lei 

n. 13.777, de 2018) (Vigência)

IV – os procedimentos a serem observados para uso e gozo dos imóveis 

e das instalações, equipamentos e mobiliário destinados ao regime da multi-

propriedade; (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

V – o número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o 

imóvel no período correspondente a cada fração de tempo; (Incluído pela Lei 

n. 13.777, de 2018) (Vigência)

VI – as regras de convivência entre os multiproprietários e os ocupantes 

de unidades autônomas não sujeitas ao regime da multipropriedade, quando 

se tratar de empreendimentos mistos; (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) 

(Vigência)

VII – a forma de contribuição, destinação e gestão do fundo de reserva 

específico para cada imóvel, para reposição e manutenção dos equipamentos, 

instalações e mobiliário, sem prejuízo do fundo de reserva do condomínio edi-

lício; (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

VIII – a possibilidade de realização de assembleias não presenciais, inclu-

sive por meio eletrônico; (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

IX – os mecanismos de participação e representação dos titulares; (Inclu-

ído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

X – o funcionamento do sistema de reserva, os meios de confirmação e 

os requisitos a serem cumpridos pelo multiproprietário quando não exercer 

diretamente sua faculdade de uso; (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) 

(Vigência)
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XI – a descrição dos serviços adicionais, se existentes, e as regras para 

seu uso e custeio. (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

Parágrafo único. O regimento interno poderá ser instituído por escritura 

pública ou por instrumento particular. (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) 

(Vigência)

Art. 1.358-R. O condomínio edilício em que tenha sido instituído o regi-

me de multipropriedade em parte ou na totalidade de suas unidades autôno-

mas terá necessariamente um administrador profissional. (Incluído pela Lei n. 

13.777, de 2018) (Vigência)

§ 1º O prazo de duração do contrato de administração será livremente 

convencionado. (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

§ 2º O administrador do condomínio referido no caput deste artigo será 

também o administrador de todos os condomínios em multipropriedade de 

suas unidades autônomas. (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

§ 3º O administrador será mandatário legal de todos os multiproprietá-

rios, exclusivamente para a realização dos atos de gestão ordinária da mul-

tipropriedade, incluindo manutenção, conservação e limpeza do imóvel e de 

suas instalações, equipamentos e mobiliário. (Incluído pela Lei n. 13.777, de 

2018) (Vigência)

§ 4º O administrador poderá modificar o regimento interno quanto aos 

aspectos estritamente operacionais da gestão da multipropriedade no condo-

mínio edilício. (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

§ 5º O administrador pode ser ou não um prestador de serviços de hospe-

dagem. (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

Art. 1.358-S. Na hipótese de inadimplemento, por parte do multiproprie-

tário, da obrigação de custeio das despesas ordinárias ou extraordinárias, é 

cabível, na forma da lei processual civil, a adjudicação ao condomínio edilício 

da fração de tempo correspondente. (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) 

(Vigência)
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Parágrafo único. Na hipótese de o imóvel objeto da multipropriedade ser 

parte integrante de empreendimento em que haja sistema de locação das 

frações de tempo no qual os titulares possam ou sejam obrigados a locar 

suas frações de tempo exclusivamente por meio de uma administração única, 

repartindo entre si as receitas das locações independentemente da efetiva 

ocupação de cada unidade autônoma, poderá a convenção do condomínio 

edilício regrar que em caso de inadimplência: (Incluído pela Lei n. 13.777, de 

2018) (Vigência)

I – o inadimplente fique proibido de utilizar o imóvel até a integral quita-

ção da dívida; (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

II – a fração de tempo do inadimplente passe a integrar o pool da admi-

nistradora; (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

III – a administradora do sistema de locação fique automaticamente mu-

nida de poderes e obrigada a, por conta e ordem do inadimplente, utilizar 

a integralidade dos valores líquidos a que o inadimplente tiver direito para 

amortizar suas dívidas condominiais, seja do condomínio edilício, seja do con-

domínio em multipropriedade, até sua integral quitação, devendo eventual 

saldo ser imediatamente repassado ao multiproprietário. (Incluído pela Lei n. 

13.777, de 2018) (Vigência)

Art. 1.358-T. O multiproprietário somente poderá renunciar de forma 

translativa a seu direito de multipropriedade em favor do condomínio edilício. 

(Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

Parágrafo único. A renúncia de que trata o caput deste artigo só é admi-

tida se o multiproprietário estiver em dia com as contribuições condominiais, 

com os tributos imobiliários e, se houver, com o foro ou a taxa de ocupação. 

(Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

Art. 1.358-U. As convenções dos condomínios edilícios, os memoriais de 

loteamentos e os instrumentos de venda dos lotes em loteamentos urbanos 

poderão limitar ou impedir a instituição da multipropriedade nos respectivos 
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imóveis, vedação que somente poderá ser alterada no mínimo pela maioria 

absoluta dos condôminos. (Incluído pela Lei n. 13.777, de 2018) (Vigência)

CAPÍTULO VIII 

DA PROPRIEDADE RESOLÚVEL

Art. 1.359. Resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo 

advento do termo, entendem-se também resolvidos os direitos reais conce-

didos na sua pendência, e o proprietário, em cujo favor se opera a resolução, 

pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha.

Art. 1.360. Se a propriedade se resolver por outra causa superveniente, 

o possuidor, que a tiver adquirido por título anterior à sua resolução, será 

considerado proprietário perfeito, restando à pessoa, em cujo benefício houve 

a resolução, ação contra aquele cuja propriedade se resolveu para haver a 

própria coisa ou o seu valor.

CAPÍTULO IX

DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA

(Redação dada pela Medida Provisória n. 881, de 2019)

Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa mó-

vel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§ 1º Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, ce-

lebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Re-

gistro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando 

de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a 

anotação no certificado de registro.

§ 2º Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento 

da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13777.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13777.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv881.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv881.htm#art7


155

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 3º A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, 

desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária.

Art. 1.362. O contrato, que serve de título à propriedade fiduciária, 

conterá:

I – o total da dívida, ou sua estimativa;

II – o prazo, ou a época do pagamento;

III – a taxa de juros, se houver;

IV – a descrição da coisa objeto da transferência, com os elementos indis-

pensáveis à sua identificação.

Art. 1.363. Antes de vencida a dívida, o devedor, a suas expensas e risco, 

pode usar a coisa segundo sua destinação, sendo obrigado, como depositário:

I – a empregar na guarda da coisa a diligência exigida por sua natureza;

II – a entregá-la ao credor, se a dívida não for paga no vencimento.

Art. 1.364. Vencida a dívida, e não paga, fica o credor obrigado a vender, 

judicial ou extrajudicialmente, a coisa a terceiros, a aplicar o preço no paga-

mento de seu crédito e das despesas de cobrança, e a entregar o saldo, se 

houver, ao devedor.

Art. 1.365. É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar 

com a coisa alienada em garantia, se a dívida não for paga no vencimento.

Parágrafo único. O devedor pode, com a anuência do credor, dar seu direi-

to eventual à coisa em pagamento da dívida, após o vencimento desta.

Art. 1.366. Quando, vendida a coisa, o produto não bastar para o paga-

mento da dívida e das despesas de cobrança, continuará o devedor obrigado 

pelo restante.

Art. 1.367. A propriedade fiduciária em garantia de bens móveis ou imó-

veis sujeita-se às disposições do Capítulo I do Título X do Livro III da Parte 

Especial deste Código e, no que for específico, à legislação especial pertinen-

te, não se equiparando, para quaisquer efeitos, à propriedade plena de que 

trata o art. 1.231. (Redação dada pela Lei n. 13.043, de 2014)
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Art. 1.368. O terceiro, interessado ou não, que pagar a dívida, se sub-ro-

gará de pleno direito no crédito e na propriedade fiduciária.

Art. 1.368-A. As demais espécies de propriedade fiduciária ou de titulari-

dade fiduciária submetem-se à disciplina específica das respectivas leis espe-

ciais, somente se aplicando as disposições deste Código naquilo que não for 

incompatível com a legislação especial. (Incluído pela Lei n. 10.931, de 2004)

Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel 

confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. 

(Incluído pela Lei n. 13.043, de 2014)

Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do 

bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da proprie-

dade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida 

a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a 

propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros en-

cargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir 

da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem. (Incluído pela Lei 

n. 13.043, de 2014)

CAPÍTULO X

DO FUNDO DE INVESTIMENTO

(Incluído pela Medida Provisória n. 881, de 2019)

Art. 1.368-C. O fundo de investimento é uma comunhão de recursos, 

constituído sob a forma de condomínio, destinado à aplicação em ativos fi-

nanceiros. (Incluído pela Medida Provisória n. 881, de 2019)

Parágrafo único. Competirá à Comissão de Valores Mobiliários disciplinar o 

disposto no caput. (Incluído pela Medida Provisória n. 881, de 2019)
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Art. 1.368-D. O regulamento do fundo de investimento poderá, observa-

do o disposto no regulamento a que se refere o parágrafo único do art. 1.368-

C: (Incluído pela Medida Provisória n. 881, de 2019)

I – estabelecer a limitação da responsabilidade de cada condômino ao va-

lor de suas cotas; e (Incluído pela Medida Provisória n. 881, de 2019)

II – autorizar a limitação da responsabilidade dos prestadores de serviços 

fiduciários, perante o condomínio e entre si, ao cumprimento dos deveres 

particulares de cada um, sem solidariedade. (Incluído pela Medida Provisória 

n. 881, de 2019)

Art. 1.368-E. A adoção da responsabilidade limitada por fundo constitu-

ído sem a limitação de responsabilidade somente abrangerá fatos ocorridos 

após a mudança. (Incluído pela Medida Provisória n. 881, de 2019)

TÍTULO IV 

DA SUPERFÍCIE

Art. 1.369. O proprietário pode conceder a outrem o direito de construir 

ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura 

pública devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O direito de superfície não autoriza obra no subsolo, salvo 

se for inerente ao objeto da concessão.

Art. 1.370. A concessão da superfície será gratuita ou onerosa; se one-

rosa, estipularão as partes se o pagamento será feito de uma só vez, ou par-

celadamente.

Art. 1.371. O superficiário responderá pelos encargos e tributos que inci-

direm sobre o imóvel.

Art. 1.372. O direito de superfície pode transferir-se a terceiros e, por 

morte do superficiário, aos seus herdeiros.

Parágrafo único. Não poderá ser estipulado pelo concedente, a nenhum 

título, qualquer pagamento pela transferência.
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Art. 1.373. Em caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, 

o superficiário ou o proprietário tem direito de preferência, em igualdade de 

condições.

Art. 1.374. Antes do termo final, resolver-se-á a concessão se o superfi-

ciário der ao terreno destinação diversa daquela para que foi concedida.

Art. 1.375. Extinta a concessão, o proprietário passará a ter a proprie-

dade plena sobre o terreno, construção ou plantação, independentemente de 

indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário.

Art. 1.376. No caso de extinção do direito de superfície em consequência 

de desapropriação, a indenização cabe ao proprietário e ao superficiário, no 

valor correspondente ao direito real de cada um.

Art. 1.377. O direito de superfície, constituído por pessoa jurídica de di-

reito público interno, rege-se por este Código, no que não for diversamente 

disciplinado em lei especial.

TÍTULO V 

DAS SERVIDÕES

CAPÍTULO I 

DA CONSTITUIÇÃO DAS SERVIDÕES

Art. 1.378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e 

grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se median-

te declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente 

registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 1.379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparen-

te, por dez anos, nos termos do art. 1.242, autoriza o interessado a registrá-

-la em seu nome no Registro de Imóveis, valendo-lhe como título a sentença 

que julgar consumado a usucapião.

Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será 

de vinte anos.
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CAPÍTULO II 

DO EXERCÍCIO DAS SERVIDÕES

Art. 1.380. O dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessá-

rias à sua conservação e uso, e, se a servidão pertencer a mais de um prédio, 

serão as despesas rateadas entre os respectivos donos.

Art. 1.381. As obras a que se refere o artigo antecedente devem ser 

feitas pelo dono do prédio dominante, se o contrário não dispuser expressa-

mente o título.

Art. 1.382. Quando a obrigação incumbir ao dono do prédio serviente, 

este poderá exonerar-se, abandonando, total ou parcialmente, a propriedade 

ao dono do dominante.

Parágrafo único. Se o proprietário do prédio dominante se recusar a rece-

ber a propriedade do serviente, ou parte dela, caber-lhe-á custear as obras.

Art. 1.383. O dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo 

algum o exercício legítimo da servidão.

Art. 1.384. A servidão pode ser removida, de um local para outro, pelo 

dono do prédio serviente e à sua custa, se em nada diminuir as vantagens do 

prédio dominante, ou pelo dono deste e à sua custa, se houver considerável 

incremento da utilidade e não prejudicar o prédio serviente.

Art. 1.385. Restringir-se-á o exercício da servidão às necessidades do prédio 

dominante, evitando-se, quanto possível, agravar o encargo ao prédio serviente.

§ 1º Constituída para certo fim, a servidão não se pode ampliar a outro.

§ 2º Nas servidões de trânsito, a de maior inclui a de menor ônus, e a 

menor exclui a mais onerosa.

§ 3º Se as necessidades da cultura, ou da indústria, do prédio dominante 

impuserem à servidão maior largueza, o dono do serviente é obrigado a so-

frê-la; mas tem direito a ser indenizado pelo excesso.

Art. 1.386. As servidões prediais são indivisíveis, e subsistem, no caso de 

divisão dos imóveis, em benefício de cada uma das porções do prédio domi-
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nante, e continuam a gravar cada uma das do prédio serviente, salvo se, por 

natureza, ou destino, só se aplicarem a certa parte de um ou de outro.

CAPÍTULO III 

DA EXTINÇÃO DAS SERVIDÕES

Art. 1.387. Salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, 

só se extingue, com respeito a terceiros, quando cancelada.

Parágrafo único. Se o prédio dominante estiver hipotecado, e a servidão 

se mencionar no título hipotecário, será também preciso, para a cancelar, o 

consentimento do credor.

Art. 1.388. O dono do prédio serviente tem direito, pelos meios judiciais, 

ao cancelamento do registro, embora o dono do prédio dominante lho impugne:

I – quando o titular houver renunciado a sua servidão;

II – quando tiver cessado, para o prédio dominante, a utilidade ou a co-

modidade, que determinou a constituição da servidão;

III – quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão.

Art. 1.389. Também se extingue a servidão, ficando ao dono do prédio 

serviente a faculdade de fazê-la cancelar, mediante a prova da extinção:

I – pela reunião dos dois prédios no domínio da mesma pessoa;

II – pela supressão das respectivas obras por efeito de contrato, ou de 

outro título expresso;

III – pelo não uso, durante dez anos contínuos.
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TÍTULO VI 

DO USUFRUTO

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1.390. O usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imó-

veis, em um patrimônio inteiro, ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou 

em parte, os frutos e utilidades.

Art. 1.391. O usufruto de imóveis, quando não resulte de usucapião, 

constituir-se-á mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 1.392. Salvo disposição em contrário, o usufruto estende-se aos 

acessórios da coisa e seus acrescidos.

§ 1º Se, entre os acessórios e os acrescidos, houver coisas consumíveis, 

terá o usufrutuário o dever de restituir, findo o usufruto, as que ainda houver 

e, das outras, o equivalente em gênero, qualidade e quantidade, ou, não sen-

do possível, o seu valor, estimado ao tempo da restituição.

§ 2º Se há no prédio em que recai o usufruto florestas ou os recursos mi-

nerais a que se refere o art. 1.230, devem o dono e o usufrutuário prefixar-

-lhe a extensão do gozo e a maneira de exploração.

§ 3º Se o usufruto recai sobre universalidade ou quota-parte de bens, o 

usufrutuário tem direito à parte do tesouro achado por outrem, e ao preço 

pago pelo vizinho do prédio usufruído, para obter meação em parede, cerca, 

muro, vala ou valado.

Art. 1.393. Não se pode transferir o usufruto por alienação; mas o seu 

exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso.

CAPÍTULO II 

DOS DIREITOS DO USUFRUTUÁRIO

Art. 1.394. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e per-

cepção dos frutos.
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Art. 1.395. Quando o usufruto recai em títulos de crédito, o usufrutuário 

tem direito a perceber os frutos e a cobrar as respectivas dívidas.

Parágrafo único. Cobradas as dívidas, o usufrutuário aplicará, de imediato, 

a importância em títulos da mesma natureza, ou em títulos da dívida pública 

federal, com cláusula de atualização monetária segundo índices oficiais regu-

larmente estabelecidos.

Art. 1.396. Salvo direito adquirido por outrem, o usufrutuário faz seus os 

frutos naturais, pendentes ao começar o usufruto, sem encargo de pagar as 

despesas de produção.

Parágrafo único. Os frutos naturais, pendentes ao tempo em que cessa o 

usufruto, pertencem ao dono, também sem compensação das despesas.

Art. 1.397. As crias dos animais pertencem ao usufrutuário, deduzidas 

quantas bastem para inteirar as cabeças de gado existentes ao começar o 

usufruto.

Art. 1.398. Os frutos civis, vencidos na data inicial do usufruto, perten-

cem ao proprietário, e ao usufrutuário os vencidos na data em que cessa o 

usufruto.

Art. 1.399. O usufrutuário pode usufruir em pessoa, ou mediante arren-

damento, o prédio, mas não mudar-lhe a destinação econômica, sem expres-

sa autorização do proprietário.

CAPÍTULO III 

DOS DEVERES DO USUFRUTUÁRIO

Art. 1.400. O usufrutuário, antes de assumir o usufruto, inventariará, à 

sua custa, os bens que receber, determinando o estado em que se acham, 

e dará caução, fidejussória ou real, se lha exigir o dono, de velar-lhes pela 

conservação, e entregá-los findo o usufruto.

Parágrafo único. Não é obrigado à caução o doador que se reservar o usu-

fruto da coisa doada.
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Art. 1.401. O usufrutuário que não quiser ou não puder dar caução su-

ficiente perderá o direito de administrar o usufruto; e, neste caso, os bens 

serão administrados pelo proprietário, que ficará obrigado, mediante caução, 

a entregar ao usufrutuário o rendimento deles, deduzidas as despesas de 

administração, entre as quais se incluirá a quantia fixada pelo juiz como re-

muneração do administrador.

Art. 1.402. O usufrutuário não é obrigado a pagar as deteriorações resul-

tantes do exercício regular do usufruto.

Art. 1.403 Incumbem ao usufrutuário:

I – as despesas ordinárias de conservação dos bens no estado em que os 

recebeu;

II – as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa 

usufruída.

Art. 1.404. Incumbem ao dono as reparações extraordinárias e as que 

não forem de custo módico; mas o usufrutuário lhe pagará os juros do capital 

despendido com as que forem necessárias à conservação, ou aumentarem o 

rendimento da coisa usufruída.

§ 1º Não se consideram módicas as despesas superiores a dois terços do 

líquido rendimento em um ano.

§ 2º Se o dono não fizer as reparações a que está obrigado, e que são in-

dispensáveis à conservação da coisa, o usufrutuário pode realizá-las, cobran-

do daquele a importância despendida.

Art. 1.405. Se o usufruto recair num patrimônio, ou parte deste, será o 

usufrutuário obrigado aos juros da dívida que onerar o patrimônio ou a parte 

dele.

Art. 1.406. O usufrutuário é obrigado a dar ciência ao dono de qualquer 

lesão produzida contra a posse da coisa, ou os direitos deste.

Art. 1.407. Se a coisa estiver segurada, incumbe ao usufrutuário pagar, 

durante o usufruto, as contribuições do seguro.

§ 1º Se o usufrutuário fizer o seguro, ao proprietário caberá o direito dele 

resultante contra o segurador.
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§ 2º Em qualquer hipótese, o direito do usufrutuário fica sub-rogado no 

valor da indenização do seguro.

Art. 1.408. Se um edifício sujeito a usufruto for destruído sem culpa do 

proprietário, não será este obrigado a reconstruí-lo, nem o usufruto se res-

tabelecerá, se o proprietário reconstruir à sua custa o prédio; mas se a inde-

nização do seguro for aplicada à reconstrução do prédio, restabelecer-se-á o 

usufruto.

Art. 1.409. Também fica sub-rogada no ônus do usufruto, em lugar do 

prédio, a indenização paga, se ele for desapropriado, ou a importância do 

dano, ressarcido pelo terceiro responsável no caso de danificação ou perda.

CAPÍTULO IV 

DA EXTINÇÃO DO USUFRUTO

Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório 

de Registro de Imóveis:

I – pela renúncia ou morte do usufrutuário;

II – pelo termo de sua duração;

III – pela extinção da pessoa jurídica, em favor de quem o usufruto foi 

constituído, ou, se ela perdurar, pelo decurso de trinta anos da data em que 

se começou a exercer;

IV – pela cessação do motivo de que se origina;

V – pela destruição da coisa, guardadas as disposições dos arts. 1.407, 

1.408, 2ª parte, e 1.409;

VI – pela consolidação;

VII – por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora, ou deixa arrui-

nar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, ou quando, 

no usufruto de títulos de crédito, não dá às importâncias recebidas a aplica-

ção prevista no parágrafo único do art. 1.395;
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VIII – Pelo não uso, ou não fruição, da coisa em que o usufruto recai (arts. 

1.390 e 1.399).

Art. 1.411. Constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, ex-

tinguir-se-á a parte em relação a cada uma das que falecerem, salvo se, por 

estipulação expressa, o quinhão desses couber ao sobrevivente.

TÍTULO VII 

DO USO

Art. 1.412. O usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos, quanto 

o exigirem as necessidades suas e de sua família.

§ 1º Avaliar-se-ão as necessidades pessoais do usuário conforme a sua 

condição social e o lugar onde viver.

§ 2º As necessidades da família do usuário compreendem as de seu côn-

juge, dos filhos solteiros e das pessoas de seu serviço doméstico.

Art. 1.413. São aplicáveis ao uso, no que não for contrário à sua nature-

za, as disposições relativas ao usufruto.

TÍTULO VIII 

DA HABITAÇÃO

Art. 1.414. Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente 

casa alheia, o titular deste direito não a pode alugar, nem emprestar, mas 

simplesmente ocupá-la com sua família.

Art. 1.415. Se o direito real de habitação for conferido a mais de uma 

pessoa, qualquer delas que sozinha habite a casa não terá de pagar aluguel à 

outra, ou às outras, mas não as pode inibir de exercerem, querendo, o direito, 

que também lhes compete, de habitá-la.

Art. 1.416. São aplicáveis à habitação, no que não for contrário à sua 

natureza, as disposições relativas ao usufruto.
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TÍTULO IX 

DO DIREITO DO PROMITENTE COMPRADOR

Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pac-

tuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e re-

gistrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador 

direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do 

promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedi-

dos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto 

no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudica-

ção do imóvel.

TÍTULO X 

DO PENHOR, DA HIPOTECA E DA ANTICRESE

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1.419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o 

bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obri-

gação.

Art. 1.420. Só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou 

dar em anticrese; só os bens que se podem alienar poderão ser dados em 

penhor, anticrese ou hipoteca.

§ 1º A propriedade superveniente torna eficaz, desde o registro, as garan-

tias reais estabelecidas por quem não era dono.

§ 2º A coisa comum a dois ou mais proprietários não pode ser dada em 

garantia real, na sua totalidade, sem o consentimento de todos; mas cada um 

pode individualmente dar em garantia real a parte que tiver.
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Art. 1.421. O pagamento de uma ou mais prestações da dívida não im-

porta exoneração correspondente da garantia, ainda que esta compreenda 

vários bens, salvo disposição expressa no título ou na quitação.

Art. 1.422. O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a 

coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, 

observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro.

Parágrafo único. Excetuam-se da regra estabelecida neste artigo as dívi-

das que, em virtude de outras leis, devam ser pagas precipuamente a quais-

quer outros créditos.

Art. 1.423. O credor anticrético tem direito a reter em seu poder o bem, 

enquanto a dívida não for paga; extingue-se esse direito decorridos quinze 

anos da data de sua constituição.

Art. 1.424. Os contratos de penhor, anticrese ou hipoteca declararão, sob 

pena de não terem eficácia:

I – o valor do crédito, sua estimação, ou valor máximo;

II – o prazo fixado para pagamento;

III – a taxa dos juros, se houver;

IV – o bem dado em garantia com as suas especificações.

Art. 1.425. A dívida considera-se vencida:

I – se, deteriorando-se, ou depreciando-se o bem dado em segurança, 

desfalcar a garantia, e o devedor, intimado, não a reforçar ou substituir;

II – se o devedor cair em insolvência ou falir;

III – se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que deste modo 

se achar estipulado o pagamento. Neste caso, o recebimento posterior da presta-

ção atrasada importa renúncia do credor ao seu direito de execução imediata;

IV – se perecer o bem dado em garantia, e não for substituído;

V – se se desapropriar o bem dado em garantia, hipótese na qual se de-

positará a parte do preço que for necessária para o pagamento integral do 

credor.

https://www.grancursosonline.com.br


168

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 1º Nos casos de perecimento da coisa dada em garantia, esta se sub-

-rogará na indenização do seguro, ou no ressarcimento do dano, em be-

nefício do credor, a quem assistirá sobre ela preferência até seu completo 

reembolso.

§ 2º Nos casos dos incisos IV e V, só se vencerá a hipoteca antes do prazo 

estipulado, se o perecimento, ou a desapropriação recair sobre o bem dado 

em garantia, e esta não abranger outras; subsistindo, no caso contrário, a 

dívida reduzida, com a respectiva garantia sobre os demais bens, não desa-

propriados ou destruídos.

Art. 1.426. Nas hipóteses do artigo anterior, de vencimento antecipado 

da dívida, não se compreendem os juros correspondentes ao tempo ainda 

não decorrido.

Art. 1.427. Salvo cláusula expressa, o terceiro que presta garantia real 

por dívida alheia não fica obrigado a substituí-la, ou reforçá-la, quando, sem 

culpa sua, se perca, deteriore, ou desvalorize.

Art. 1.428. É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticré-

tico ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga 

no vencimento.

Parágrafo único. Após o vencimento, poderá o devedor dar a coisa em pa-

gamento da dívida.

Art. 1.429. Os sucessores do devedor não podem remir parcialmente o 

penhor ou a hipoteca na proporção dos seus quinhões; qualquer deles, po-

rém, pode fazê-lo no todo.

Parágrafo único. O herdeiro ou sucessor que fizer a remição fica sub-roga-

do nos direitos do credor pelas quotas que houver satisfeito.

Art. 1.430. Quando, excutido o penhor, ou executada a hipoteca, o pro-

duto não bastar para pagamento da dívida e despesas judiciais, continuará o 

devedor obrigado pessoalmente pelo restante.
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CAPÍTULO II 

DO PENHOR

Seção I 

Da Constituição do Penhor

Art. 1.431. Constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que, 

em garantia do débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor, ou 

alguém por ele, de uma coisa móvel, suscetível de alienação.

Parágrafo único. No penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, as 

coisas empenhadas continuam em poder do devedor, que as deve guardar e 

conservar.

Art. 1.432. O instrumento do penhor deverá ser levado a registro, por 

qualquer dos contratantes; o do penhor comum será registrado no Cartório 

de Títulos e Documentos.

Seção II 

Dos Direitos do Credor Pignoratício

Art. 1.433. O credor pignoratício tem direito:

I – à posse da coisa empenhada;

II – à retenção dela, até que o indenizem das despesas devidamente jus-

tificadas, que tiver feito, não sendo ocasionadas por culpa sua;

III – ao ressarcimento do prejuízo que houver sofrido por vício da coisa 

empenhada;

IV – a promover a execução judicial, ou a venda amigável, se lhe permitir 

expressamente o contrato, ou lhe autorizar o devedor mediante procuração;

V – a apropriar-se dos frutos da coisa empenhada que se encontra em seu 

poder;

VI – a promover a venda antecipada, mediante prévia autorização judi-

cial, sempre que haja receio fundado de que a coisa empenhada se perca ou 
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deteriore, devendo o preço ser depositado. O dono da coisa empenhada pode 

impedir a venda antecipada, substituindo-a, ou oferecendo outra garantia 

real idônea.

Art. 1.434. O credor não pode ser constrangido a devolver a coisa empe-

nhada, ou uma parte dela, antes de ser integralmente pago, podendo o juiz, 

a requerimento do proprietário, determinar que seja vendida apenas uma das 

coisas, ou parte da coisa empenhada, suficiente para o pagamento do credor.

Seção III 

Das Obrigações do Credor Pignoratício

Art. 1.435. O credor pignoratício é obrigado:

I – à custódia da coisa, como depositário, e a ressarcir ao dono a perda 

ou deterioração de que for culpado, podendo ser compensada na dívida, até 

a concorrente quantia, a importância da responsabilidade;

II – à defesa da posse da coisa empenhada e a dar ciência, ao dono dela, 

das circunstâncias que tornarem necessário o exercício de ação possessória;

III – a imputar o valor dos frutos, de que se apropriar (art. 1.433, inciso 

V) nas despesas de guarda e conservação, nos juros e no capital da obrigação 

garantida, sucessivamente;

IV – a restituí-la, com os respectivos frutos e acessões, uma vez paga a 

dívida;

V – a entregar o que sobeje do preço, quando a dívida for paga, no caso 

do inciso IV do art. 1.433.

Seção IV 

Da Extinção do Penhor

Art. 1.436. Extingue-se o penhor:

I – extinguindo-se a obrigação;

II – perecendo a coisa;
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III – renunciando o credor;

IV – confundindo-se na mesma pessoa as qualidades de credor e de dono 

da coisa;

V – dando-se a adjudicação judicial, a remissão ou a venda da coisa em-

penhada, feita pelo credor ou por ele autorizada.

§ 1º Presume-se a renúncia do credor quando consentir na venda particu-

lar do penhor sem reserva de preço, quando restituir a sua posse ao devedor, 

ou quando anuir à sua substituição por outra garantia.

§ 2º Operando-se a confusão tão somente quanto a parte da dívida pigno-

ratícia, subsistirá inteiro o penhor quanto ao resto.

Art. 1.437. Produz efeitos a extinção do penhor depois de averbado o 

cancelamento do registro, à vista da respectiva prova.

Seção V 

Do Penhor Rural

Subseção I 

Disposições Gerais

Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento público ou 

particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição em 

que estiverem situadas as coisas empenhadas.

Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida, que garante com 

penhor rural, o devedor poderá emitir, em favor do credor, cédula rural pigno-

ratícia, na forma determinada em lei especial.

Art. 1.439. O penhor agrícola e o penhor pecuário não podem ser con-

vencionados por prazos superiores aos das obrigações garantidas. (Redação 

dada pela Lei n. 12.873, de 2013)

§ 1º Embora vencidos os prazos, permanece a garantia, enquanto subsis-

tirem os bens que a constituem.
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§ 2º A prorrogação deve ser averbada à margem do registro respectivo, 

mediante requerimento do credor e do devedor.

Art. 1.440. Se o prédio estiver hipotecado, o penhor rural poderá cons-

tituir-se independentemente da anuência do credor hipotecário, mas não lhe 

prejudica o direito de preferência, nem restringe a extensão da hipoteca, ao 

ser executada.

Art. 1.441. Tem o credor direito a verificar o estado das coisas empenha-

das, inspecionando-as onde se acharem, por si ou por pessoa que credenciar.

Subseção II 

Do Penhor Agrícola

Art. 1.442. Podem ser objeto de penhor:

I – máquinas e instrumentos de agricultura;

II – colheitas pendentes, ou em via de formação;

III – frutos acondicionados ou armazenados;

IV – lenha cortada e carvão vegetal;

V – animais do serviço ordinário de estabelecimento agrícola.

Art. 1.443. O penhor agrícola que recai sobre colheita pendente, ou em 

via de formação, abrange a imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se 

ou ser insuficiente a que se deu em garantia.

Parágrafo único. Se o credor não financiar a nova safra, poderá o devedor 

constituir com outrem novo penhor, em quantia máxima equivalente à do pri-

meiro; o segundo penhor terá preferência sobre o primeiro, abrangendo este 

apenas o excesso apurado na colheita seguinte.

Subseção III 

Do Penhor Pecuário

Art. 1.444. Podem ser objeto de penhor os animais que integram a ativi-

dade pastoril, agrícola ou de lacticínios.
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Art. 1.445. O devedor não poderá alienar os animais empenhados sem 

prévio consentimento, por escrito, do credor.

Parágrafo único. Quando o devedor pretende alienar o gado empenhado 

ou, por negligência, ameace prejudicar o credor, poderá este requerer se 

depositem os animais sob a guarda de terceiro, ou exigir que se lhe pague a 

dívida de imediato.

Art. 1.446. Os animais da mesma espécie, comprados para substituir os 

mortos, ficam sub-rogados no penhor.

Parágrafo único. Presume-se a substituição prevista neste artigo, mas não 

terá eficácia contra terceiros, se não constar de menção adicional ao respec-

tivo contrato, a qual deverá ser averbada.

Seção VI 

Do Penhor Industrial e Mercantil

Art. 1.447. Podem ser objeto de penhor máquinas, aparelhos, materiais, 

instrumentos, instalados e em funcionamento, com os acessórios ou sem 

eles; animais, utilizados na indústria; sal e bens destinados à exploração das 

salinas; produtos de suinocultura, animais destinados à industrialização de 

carnes e derivados; matérias-primas e produtos industrializados.

Parágrafo único. Regula-se pelas disposições relativas aos armazéns ge-

rais o penhor das mercadorias neles depositadas.

Art. 1.448. Constitui-se o penhor industrial, ou o mercantil, mediante ins-

trumento público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis 

da circunscrição onde estiverem situadas as coisas empenhadas.

Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida, que garante 

com penhor industrial ou mercantil, o devedor poderá emitir, em favor do 

credor, cédula do respectivo crédito, na forma e para os fins que a lei especial 

determinar.

Art. 1.449. O devedor não pode, sem o consentimento por escrito do cre-

dor, alterar as coisas empenhadas ou mudar-lhes a situação, nem delas dis-
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por. O devedor que, anuindo o credor, alienar as coisas empenhadas, deverá 

repor outros bens da mesma natureza, que ficarão sub-rogados no penhor.

Art. 1.450. Tem o credor direito a verificar o estado das coisas empenha-

das, inspecionando-as onde se acharem, por si ou por pessoa que credenciar.

Seção VII 

Do Penhor de Direitos e Títulos de Crédito

Art. 1.451. Podem ser objeto de penhor direitos, suscetíveis de cessão, 

sobre coisas móveis.

Art. 1.452. Constitui-se o penhor de direito mediante instrumento público 

ou particular, registrado no Registro de Títulos e Documentos.

Parágrafo único. O titular de direito empenhado deverá entregar ao credor 

pignoratício os documentos comprobatórios desse direito, salvo se tiver inte-

resse legítimo em conservá-los.

Art. 1.453. O penhor de crédito não tem eficácia senão quando notificado 

ao devedor; por notificado tem-se o devedor que, em instrumento público ou 

particular, declarar-se ciente da existência do penhor.

Art. 1.454. O credor pignoratício deve praticar os atos necessários à con-

servação e defesa do direito empenhado e cobrar os juros e mais prestações 

acessórias compreendidas na garantia.

Art. 1.455. Deverá o credor pignoratício cobrar o crédito empenhado, 

assim que se torne exigível. Se este consistir numa prestação pecuniária, 

depositará a importância recebida, de acordo com o devedor pignoratício, ou 

onde o juiz determinar; se consistir na entrega da coisa, nesta se sub-rogará 

o penhor.

Parágrafo único. Estando vencido o crédito pignoratício, tem o credor di-

reito a reter, da quantia recebida, o que lhe é devido, restituindo o restante 

ao devedor; ou a excutir a coisa a ele entregue.

Art. 1.456. Se o mesmo crédito for objeto de vários penhores, só ao 

credor pignoratício, cujo direito prefira aos demais, o devedor deve pagar; 
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responde por perdas e danos aos demais credores o credor preferente que, 

notificado por qualquer um deles, não promover oportunamente a cobrança.

Art. 1.457. O titular do crédito empenhado só pode receber o pagamento 

com a anuência, por escrito, do credor pignoratício, caso em que o penhor se 

extinguirá.

Art. 1.458. O penhor, que recai sobre título de crédito, constitui-se me-

diante instrumento público ou particular ou endosso pignoratício, com a tra-

dição do título ao credor, regendo-se pelas Disposições Gerais deste Título e, 

no que couber, pela presente Seção.

Art. 1.459. Ao credor, em penhor de título de crédito, compete o direito de:

I – conservar a posse do título e recuperá-la de quem quer que o detenha;

II – usar dos meios judiciais convenientes para assegurar os seus direitos, 

e os do credor do título empenhado;

III – fazer intimar ao devedor do título que não pague ao seu credor, en-

quanto durar o penhor;

IV – receber a importância consubstanciada no título e os respectivos 

juros, se exigíveis, restituindo o título ao devedor, quando este solver a obri-

gação.

Art. 1.460. O devedor do título empenhado que receber a intimação pre-

vista no inciso III do artigo antecedente, ou se der por ciente do penhor, não 

poderá pagar ao seu credor. Se o fizer, responderá solidariamente por este, 

por perdas e danos, perante o credor pignoratício.

Parágrafo único. Se o credor der quitação ao devedor do título empenha-

do, deverá saldar imediatamente a dívida, em cuja garantia se constituiu o 

penhor.

Seção VIII 

Do Penhor de Veículos

Art. 1.461. Podem ser objeto de penhor os veículos empregados em qual-

quer espécie de transporte ou condução.
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Art. 1.462. Constitui-se o penhor, a que se refere o artigo antecedente, 

mediante instrumento público ou particular, registrado no Cartório de Títulos e 

Documentos do domicílio do devedor, e anotado no certificado de propriedade.

Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida garantida com 

o penhor, poderá o devedor emitir cédula de crédito, na forma e para os fins 

que a lei especial determinar.

Art. 1.463. (Revogado pela Lei nº 14.179, de 2021)

Art. 1.464. Tem o credor direito a verificar o estado do veículo empenha-

do, inspecionando-o onde se achar, por si ou por pessoa que credenciar.

Art. 1.465. A alienação, ou a mudança, do veículo empenhado sem prévia 

comunicação ao credor importa no vencimento antecipado do crédito pigno-

ratício.

Art. 1.466. O penhor de veículos só se pode convencionar pelo prazo 

máximo de dois anos, prorrogável até o limite de igual tempo, averbada a 

prorrogação à margem do registro respectivo.

Seção IX 

Do Penhor Legal

Art. 1.467. São credores pignoratícios, independentemente de convenção:

I – os hospedeiros, ou fornecedores de pousada ou alimento, sobre as 

bagagens, móveis, joias ou dinheiro que os seus consumidores ou fregueses 

tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos, pelas despesas 

ou consumo que aí tiverem feito;

II – o dono do prédio rústico ou urbano, sobre os bens móveis que o rendei-

ro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio, pelos aluguéis ou rendas.

Art. 1.468. A conta das dívidas enumeradas no inciso I do artigo ante-

cedente será extraída conforme a tabela impressa, prévia e ostensivamente 

exposta na casa, dos preços de hospedagem, da pensão ou dos gêneros for-

necidos, sob pena de nulidade do penhor.
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Art. 1.469. Em cada um dos casos do art. 1.467, o credor poderá tomar 

em garantia um ou mais objetos até o valor da dívida.

Art. 1.470. Os credores, compreendidos no art. 1.467, podem fazer efe-

tivo o penhor, antes de recorrerem à autoridade judiciária, sempre que haja 

perigo na demora, dando aos devedores comprovante dos bens de que se 

apossarem.

Art. 1.471. Tomado o penhor, requererá o credor, ato contínuo, a sua ho-

mologação judicial.

Art. 1.472. Pode o locatário impedir a constituição do penhor mediante 

caução idônea.

CAPÍTULO III 

DA HIPOTECA

Seção I 

Disposições Gerais

Art. 1.473. Podem ser objeto de hipoteca:

I – os imóveis e os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles;

II – o domínio direto;

III – o domínio útil;

IV – as estradas de ferro;

V – os recursos naturais a que se refere o art. 1.230, independentemente 

do solo onde se acham;

VI – os navios;

VII – as aeronaves.

VIII – o direito de uso especial para fins de moradia; (Incluído pela Lei n. 

11.481, de 2007)

IX – o direito real de uso; (Incluído pela Lei n. 11.481, de 2007)

X – a propriedade superficiária. (Incluído pela Lei n. 11.481, de 2007)
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§ 1º A hipoteca dos navios e das aeronaves reger-se-á pelo disposto em 

lei especial. (Renumerado do parágrafo único pela Lei n. 11.481, de 2007)

§ 2º Os direitos de garantia instituídos nas hipóteses dos incisos IX e X 

do caput deste artigo ficam limitados à duração da concessão ou direito de 

superfície, caso tenham sido transferidos por período determinado. (Incluído 

pela Lei n. 11.481, de 2007)

Art. 1.474. A hipoteca abrange todas as acessões, melhoramentos ou 

construções do imóvel. Subsistem os ônus reais constituídos e registrados, 

anteriormente à hipoteca, sobre o mesmo imóvel.

Art. 1.475. É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel 

hipotecado.

Parágrafo único. Pode convencionar-se que vencerá o crédito hipotecário, 

se o imóvel for alienado.

Art. 1.476. O dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca 

sobre ele, mediante novo título, em favor do mesmo ou de outro credor.

Art. 1.477. Salvo o caso de insolvência do devedor, o credor da segunda 

hipoteca, embora vencida, não poderá executar o imóvel antes de vencida a 

primeira.

Parágrafo único. Não se considera insolvente o devedor por faltar ao paga-

mento das obrigações garantidas por hipotecas posteriores à primeira.

Art. 1.478. Se o devedor da obrigação garantida pela primeira hipoteca 

não se oferecer, no vencimento, para pagá-la, o credor da segunda pode pro-

mover-lhe a extinção, consignando a importância e citando o primeiro credor 

para recebê-la e o devedor para pagá-la; se este não pagar, o segundo credor, 

efetuando o pagamento, se sub-rogará nos direitos da hipoteca anterior, sem 

prejuízo dos que lhe competirem contra o devedor comum.

Parágrafo único. Se o primeiro credor estiver promovendo a execução da 

hipoteca, o credor da segunda depositará a importância do débito e as des-

pesas judiciais.
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Art. 1.479. O adquirente do imóvel hipotecado, desde que não se tenha 

obrigado pessoalmente a pagar as dívidas aos credores hipotecários, poderá 

exonerar-se da hipoteca, abandonando-lhes o imóvel.

Art. 1.480. O adquirente notificará o vendedor e os credores hipotecários, 

deferindo-lhes, conjuntamente, a posse do imóvel, ou o depositará em juízo.

Parágrafo único. Poderá o adquirente exercer a faculdade de abandonar o 

imóvel hipotecado, até as vinte e quatro horas subsequentes à citação, com 

que se inicia o procedimento executivo.

Art. 1.481. Dentro em trinta dias, contados do registro do título aquisi-

tivo, tem o adquirente do imóvel hipotecado o direito de remi-lo, citando os 

credores hipotecários e propondo importância não inferior ao preço por que 

o adquiriu.

§ 1º Se o credor impugnar o preço da aquisição ou a importância ofere-

cida, realizar-se-á licitação, efetuando-se a venda judicial a quem oferecer 

maior preço, assegurada preferência ao adquirente do imóvel.

§ 2º Não impugnado pelo credor, o preço da aquisição ou o preço proposto 

pelo adquirente, haver-se-á por definitivamente fixado para a remissão do 

imóvel, que ficará livre de hipoteca, uma vez pago ou depositado o preço.

§ 3º Se o adquirente deixar de remir o imóvel, sujeitando-o a execução, fi-

cará obrigado a ressarcir os credores hipotecários da desvalorização que, por 

sua culpa, o mesmo vier a sofrer, além das despesas judiciais da execução.

§ 4º Disporá de ação regressiva contra o vendedor o adquirente que ficar 

privado do imóvel em consequência de licitação ou penhora, o que pagar a 

hipoteca, o que, por causa de adjudicação ou licitação, desembolsar com o 

pagamento da hipoteca importância excedente à da compra e o que suportar 

custas e despesas judiciais.

Art. 1.482. (Revogado pela Lei n. 13.105, de 2015) (Vigência)

Art. 1.483. (Revogado pela Lei n. 13.105, de 2015) (Vigência)

Art. 1.484. É lícito aos interessados fazer constar das escrituras o valor 

entre si ajustado dos imóveis hipotecados, o qual, devidamente atualizado, 
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será a base para as arrematações, adjudicações e remições, dispensada a 

avaliação.

Art. 1.485. Mediante simples averbação, requerida por ambas as partes, 

poderá prorrogar-se a hipoteca, até 30 (trinta) anos da data do contrato. 

Desde que perfaça esse prazo, só poderá subsistir o contrato de hipoteca re-

constituindo-se por novo título e novo registro; e, nesse caso, lhe será manti-

da a precedência, que então lhe competir. (Redação dada pela Lei n. 10.931, 

de 2004)

Art. 1.486. Podem o credor e o devedor, no ato constitutivo da hipoteca, 

autorizar a emissão da correspondente cédula hipotecária, na forma e para os 

fins previstos em lei especial.

Art. 1.487. A hipoteca pode ser constituída para garantia de dívida futu-

ra ou condicionada, desde que determinado o valor máximo do crédito a ser 

garantido.

§ 1º Nos casos deste artigo, a execução da hipoteca dependerá de prévia 

e expressa concordância do devedor quanto à verificação da condição, ou ao 

montante da dívida.

§ 2º Havendo divergência entre o credor e o devedor, caberá àquele fazer 

prova de seu crédito. Reconhecido este, o devedor responderá, inclusive, por 

perdas e danos, em razão da superveniente desvalorização do imóvel.

Art. 1.488. Se o imóvel, dado em garantia hipotecária, vier a ser loteado, 

ou se nele se constituir condomínio edilício, poderá o ônus ser dividido, gra-

vando cada lote ou unidade autônoma, se o requererem ao juiz o credor, o 

devedor ou os donos, obedecida a proporção entre o valor de cada um deles 

e o crédito.

§ 1º O credor só poderá se opor ao pedido de desmembramento do ônus, 

provando que o mesmo importa em diminuição de sua garantia.

§ 2º Salvo convenção em contrário, todas as despesas judiciais ou extra-

judiciais necessárias ao desmembramento do ônus correm por conta de quem 

o requerer.
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§ 3º O desmembramento do ônus não exonera o devedor originário da 

responsabilidade a que se refere o art. 1.430, salvo anuência do credor.

Seção II 

Da Hipoteca Legal

Art. 1.489. A lei confere hipoteca:

I – às pessoas de direito público interno (art. 41) sobre os imóveis perten-

centes aos encarregados da cobrança, guarda ou administração dos respecti-

vos fundos e rendas;

II – aos filhos, sobre os imóveis do pai ou da mãe que passar a outras 

núpcias, antes de fazer o inventário do casal anterior;

III – ao ofendido, ou aos seus herdeiros, sobre os imóveis do delinquente, 

para satisfação do dano causado pelo delito e pagamento das despesas judiciais;

IV – ao co-herdeiro, para garantia do seu quinhão ou torna da partilha, 

sobre o imóvel adjudicado ao herdeiro reponente;

V – ao credor sobre o imóvel arrematado, para garantia do pagamento do 

restante do preço da arrematação.

Art. 1.490. O credor da hipoteca legal, ou quem o represente, poderá, 

provando a insuficiência dos imóveis especializados, exigir do devedor que 

seja reforçado com outros.

Art. 1.491. A hipoteca legal pode ser substituída por caução de títulos da 

dívida pública federal ou estadual, recebidos pelo valor de sua cotação míni-

ma no ano corrente; ou por outra garantia, a critério do juiz, a requerimento 

do devedor.

Seção III 

Do Registro da Hipoteca

Art. 1.492. As hipotecas serão registradas no cartório do lugar do imóvel, 

ou no de cada um deles, se o título se referir a mais de um.
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Parágrafo único. Compete aos interessados, exibido o título, requerer o 

registro da hipoteca.

Art. 1.493. Os registros e averbações seguirão a ordem em que forem 

requeridas, verificando-se ela pela da sua numeração sucessiva no protocolo.

Parágrafo único. O número de ordem determina a prioridade, e esta a pre-

ferência entre as hipotecas.

Art. 1.494. Não se registrarão no mesmo dia duas hipotecas, ou uma 

hipoteca e outro direito real, sobre o mesmo imóvel, em favor de pessoas di-

versas, salvo se as escrituras, do mesmo dia, indicarem a hora em que foram 

lavradas.

Art. 1.495. Quando se apresentar ao oficial do registro título de hipoteca 

que mencione a constituição de anterior, não registrada, sobrestará ele na 

inscrição da nova, depois de a prenotar, até trinta dias, aguardando que o 

interessado inscreva a precedente; esgotado o prazo, sem que se requeira a 

inscrição desta, a hipoteca ulterior será registrada e obterá preferência.

Art. 1.496. Se tiver dúvida sobre a legalidade do registro requerido, o 

oficial fará, ainda assim, a prenotação do pedido. Se a dúvida, dentro em no-

venta dias, for julgada improcedente, o registro efetuar-se-á com o mesmo 

número que teria na data da prenotação; no caso contrário, cancelada esta, 

receberá o registro o número correspondente à data em que se tornar a re-

querer.

Art. 1.497. As hipotecas legais, de qualquer natureza, deverão ser regis-

tradas e especializadas.

§ 1º O registro e a especialização das hipotecas legais incumbem a quem 

está obrigado a prestar a garantia, mas os interessados podem promover a 

inscrição delas, ou solicitar ao Ministério Público que o faça.

§ 2º As pessoas, às quais incumbir o registro e a especialização das hipo-

tecas legais, estão sujeitas a perdas e danos pela omissão.

Art. 1.498. Vale o registro da hipoteca, enquanto a obrigação perdurar; 

mas a especialização, em completando vinte anos, deve ser renovada.
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Seção IV 

Da Extinção da Hipoteca

Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:

I – pela extinção da obrigação principal;

II – pelo perecimento da coisa;

III – pela resolução da propriedade;

IV – pela renúncia do credor;

V – pela remição;

VI – pela arrematação ou adjudicação.

Art. 1.500. Extingue-se ainda a hipoteca com a averbação, no Registro de 

Imóveis, do cancelamento do registro, à vista da respectiva prova.

Art. 1.501. Não extinguirá a hipoteca, devidamente registrada, a arre-

matação ou adjudicação, sem que tenham sido notificados judicialmente os 

respectivos credores hipotecários, que não forem de qualquer modo partes 

na execução.

Seção V 

Da Hipoteca de Vias Férreas

Art. 1.502. As hipotecas sobre as estradas de ferro serão registradas no 

Município da estação inicial da respectiva linha.

Art. 1.503. Os credores hipotecários não podem embaraçar a exploração 

da linha, nem contrariar as modificações, que a administração deliberar, no 

leito da estrada, em suas dependências, ou no seu material.

Art. 1.504. A hipoteca será circunscrita à linha ou às linhas especificadas 

na escritura e ao respectivo material de exploração, no estado em que ao 

tempo da execução estiverem; mas os credores hipotecários poderão opor-se 

à venda da estrada, à de suas linhas, de seus ramais ou de parte considerável 

do material de exploração; bem como à fusão com outra empresa, sempre 

que com isso a garantia do débito enfraquecer.
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Art. 1.505. Na execução das hipotecas será intimado o representante da 

União ou do Estado, para, dentro em quinze dias, remir a estrada de ferro 

hipotecada, pagando o preço da arrematação ou da adjudicação.

CAPÍTULO IV 

DA ANTICRESE

Art. 1.506. Pode o devedor ou outrem por ele, com a entrega do imóvel 

ao credor, ceder-lhe o direito de perceber, em compensação da dívida, os fru-

tos e rendimentos.

§ 1º É permitido estipular que os frutos e rendimentos do imóvel sejam 

percebidos pelo credor à conta de juros, mas se o seu valor ultrapassar a taxa 

máxima permitida em lei para as operações financeiras, o remanescente será 

imputado ao capital.

§ 2º Quando a anticrese recair sobre bem imóvel, este poderá ser hipote-

cado pelo devedor ao credor anticrético, ou a terceiros, assim como o imóvel 

hipotecado poderá ser dado em anticrese.

Art. 1.507. O credor anticrético pode administrar os bens dados em an-

ticrese e fruir seus frutos e utilidades, mas deverá apresentar anualmente 

balanço, exato e fiel, de sua administração.

§ 1º Se o devedor anticrético não concordar com o que se contém no ba-

lanço, por ser inexato, ou ruinosa a administração, poderá impugná-lo, e, se 

o quiser, requerer a transformação em arrendamento, fixando o juiz o valor 

mensal do aluguel, o qual poderá ser corrigido anualmente.

§ 2º O credor anticrético pode, salvo pacto em sentido contrário, arrendar 

os bens dados em anticrese a terceiro, mantendo, até ser pago, direito de re-

tenção do imóvel, embora o aluguel desse arrendamento não seja vinculativo 

para o devedor.

Art. 1.508. O credor anticrético responde pelas deteriorações que, por 

culpa sua, o imóvel vier a sofrer, e pelos frutos e rendimentos que, por sua 

negligência, deixar de perceber.
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Art. 1.509. O credor anticrético pode vindicar os seus direitos contra o 

adquirente dos bens, os credores quirografários e os hipotecários posteriores 

ao registro da anticrese.

§ 1º Se executar os bens por falta de pagamento da dívida, ou permitir 

que outro credor o execute, sem opor o seu direito de retenção ao exequente, 

não terá preferência sobre o preço.

§ 2º O credor anticrético não terá preferência sobre a indenização do se-

guro, quando o prédio seja destruído, nem, se forem desapropriados os bens, 

com relação à desapropriação.

Art. 1.510. O adquirente dos bens dados em anticrese poderá remi-los, 

antes do vencimento da dívida, pagando a sua totalidade à data do pedido de 

remição e imitir-se-á, se for o caso, na sua posse.

TÍTULO XI

DA LAJE 

(Incluído pela Lei n. 13.465, de 2017)

Art. 1.510-A. O proprietário de uma construção-base poderá ceder a su-

perfície superior ou inferior de sua construção a fim de que o titular da laje 

mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. 

(Incluído pela Lei n. 13.465, de 2017)

§ 1º O direito real de laje contempla o espaço aéreo ou o subsolo de 

terrenos públicos ou privados, tomados em projeção vertical, como unida-

de imobiliária autônoma, não contemplando as demais áreas edificadas ou 

não pertencentes ao proprietário da construção-base. (Incluído pela Lei n. 

13.465, de 2017)

§ 2º O titular do direito real de laje responderá pelos encargos e tributos 

que incidirem sobre a sua unidade. (Incluído pela Lei n. 13.465, de 2017)

§ 3º Os titulares da laje, unidade imobiliária autônoma constituída em ma-

trícula própria, poderão dela usar, gozar e dispor. (Incluído pela Lei n. 13.465, 

de 2017)
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§ 4º A instituição do direito real de laje não implica a atribuição de fração 

ideal de terreno ao titular da laje ou a participação proporcional em áreas já 

edificadas. (Incluído pela Lei n. 13.465, de 2017)

§ 5º Os Municípios e o Distrito Federal poderão dispor sobre posturas edi-

lícias e urbanísticas associadas ao direito real de laje. (Incluído pela Lei n. 

13.465, de 2017)

§ 6º O titular da laje poderá ceder a superfície de sua construção para a 

instituição de um sucessivo direito real de laje, desde que haja autorização 

expressa dos titulares da construção-base e das demais lajes, respeitadas 

as posturas edilícias e urbanísticas vigentes. (Incluído pela Lei n. 13.465, de 

2017)

Art. 1.510-B. É expressamente vedado ao titular da laje prejudicar com 

obras novas ou com falta de reparação a segurança, a linha arquitetônica ou 

o arranjo estético do edifício, observadas as posturas previstas em legislação 

local. (Incluído pela Lei n. 13.465, de 2017)

Art. 1.510-C. Sem prejuízo, no que couber, das normas aplicáveis aos 

condomínios edilícios, para fins do direito real de laje, as despesas neces-

sárias à conservação e fruição das partes que sirvam a todo o edifício e ao 

pagamento de serviços de interesse comum serão partilhadas entre o pro-

prietário da construção-base e o titular da laje, na proporção que venha a 

ser estipulada em contrato. (Incluído pela Lei n. 13.465, de 2017)

§ 1º São partes que servem a todo o edifício: (Incluído pela Lei n. 13.465, 

de 2017)

I – os alicerces, colunas, pilares, paredes-mestras e todas as partes res-

tantes que constituam a estrutura do prédio; (Incluído pela Lei n. 13.465, de 

2017)

II – o telhado ou os terraços de cobertura, ainda que destinados ao uso 

exclusivo do titular da laje; (Incluído pela Lei n. 13.465, de 2017)
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III – as instalações gerais de água, esgoto, eletricidade, aquecimento, ar 

condicionado, gás, comunicações e semelhantes que sirvam a todo o edifício; 

e (Incluído pela Lei n. 13.465, de 2017)

IV – em geral, as coisas que sejam afetadas ao uso de todo o edifício. (In-

cluído pela Lei n. 13.465, de 2017)

§ 2º É assegurado, em qualquer caso, o direito de qualquer interessado 

em promover reparações urgentes na construção na forma do parágrafo úni-

co do art. 249 deste Código. (Incluído pela Lei n. 13.465, de 2017)

Art. 1.510-D. Em caso de alienação de qualquer das unidades sobrepos-

tas, terão direito de preferência, em igualdade de condições com terceiros, os 

titulares da construção-base e da laje, nessa ordem, que serão cientificados 

por escrito para que se manifestem no prazo de trinta dias, salvo se o contra-

to dispuser de modo diverso. (Incluído pela Lei n. 13.465, de 2017)

§ 1º O titular da construção-base ou da laje a quem não se der conhe-

cimento da alienação poderá, mediante depósito do respectivo preço, ha-

ver para si a parte alienada a terceiros, se o requerer no prazo decadencial 

de cento e oitenta dias, contado da data de alienação. (Incluído pela Lei n. 

13.465, de 2017)

§ 2º Se houver mais de uma laje, terá preferência, sucessivamente, o 

titular das lajes ascendentes e o titular das lajes descendentes, assegurada 

a prioridade para a laje mais próxima à unidade sobreposta a ser alienada. 

(Incluído pela Lei n. 13.465, de 2017)

Art. 1.510-E. A ruína da construção-base implica extinção do direito real 

de laje, salvo: (Incluído pela Lei n. 13.465, de 2017)

I – se este tiver sido instituído sobre o subsolo; (Incluído pela Lei n. 

13.465, de 2017)

II – se a construção-base não for reconstruída no prazo de cinco anos. 

(Incluído pela Lei n. 13.465, de 2017)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não afasta o direito a eventual 

reparação civil contra o culpado pela ruína. (Incluído pela Lei n. 13.465, de 

2017)
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LIVRO IV 

DO DIREITO DE FAMÍLIA

TÍTULO I 

DO DIREITO PESSOAL

SUBTÍTULO I 

DO CASAMENTO

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1.511. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base 

na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges.

Art. 1.512. O casamento é civil e gratuita a sua celebração.

Parágrafo único. A habilitação para o casamento, o registro e a primeira 

certidão serão isentos de selos, emolumentos e custas, para as pessoas cuja 

pobreza for declarada, sob as penas da lei.

Art. 1.513. É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, 

interferir na comunhão de vida instituída pela família.

Art. 1.514. O casamento se realiza no momento em que o homem e a 

mulher manifestam, perante o juiz, a sua vontade de estabelecer vínculo con-

jugal, e o juiz os declara casados.

Art. 1.515. O casamento religioso, que atender às exigências da lei para 

a validade do casamento civil, equipara-se a este, desde que registrado no 

registro próprio, produzindo efeitos a partir da data de sua celebração.

Art. 1.516. O registro do casamento religioso submete-se aos mesmos 

requisitos exigidos para o casamento civil.

§ 1º O registro civil do casamento religioso deverá ser promovido dentro 

de noventa dias de sua realização, mediante comunicação do celebrante ao 

ofício competente, ou por iniciativa de qualquer interessado, desde que haja 
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sido homologada previamente a habilitação regulada neste Código. Após o 

referido prazo, o registro dependerá de nova habilitação.

§ 2º O casamento religioso, celebrado sem as formalidades exigidas neste 

Código, terá efeitos civis se, a requerimento do casal, for registrado, a qual-

quer tempo, no registro civil, mediante prévia habilitação perante a autorida-

de competente e observado o prazo do art. 1.532.

§ 3º Será nulo o registro civil do casamento religioso se, antes dele, qual-

quer dos consorciados houver contraído com outrem casamento civil.

CAPÍTULO II 

DA CAPACIDADE PARA O CASAMENTO

Art. 1.517. O homem e a mulher com dezesseis anos podem casar, exi-

gindo-se autorização de ambos os pais, ou de seus representantes legais, 

enquanto não atingida a maioridade civil.

Parágrafo único. Se houver divergência entre os pais, aplica-se o disposto 

no parágrafo único do art. 1.631.

Art. 1.518. Até a celebração do casamento podem os pais ou tutores re-

vogar a autorização. (Redação dada pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)

Art. 1.519. A denegação do consentimento, quando injusta, pode ser su-

prida pelo juiz.

Art. 1.520. Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem 

não atingiu a idade núbil, observado o disposto no art. 1.517 deste Código. 

(Redação dada pela Lei n. 13.811, de 2019)

CAPÍTULO III 

DOS IMPEDIMENTOS

Art. 1.521. Não podem casar:

I – os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou 

civil;
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II – os afins em linha reta;

III – o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem 

o foi do adotante;

IV – os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro 

grau inclusive;

V – o adotado com o filho do adotante;

VI – as pessoas casadas;

VII – o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa 

de homicídio contra o seu consorte.

Art. 1.522. Os impedimentos podem ser opostos, até o momento da ce-

lebração do casamento, por qualquer pessoa capaz.

Parágrafo único. Se o juiz, ou o oficial de registro, tiver conhecimento da 

existência de algum impedimento, será obrigado a declará-lo.

CAPÍTULO IV 

DAS CAUSAS SUSPENSIVAS

Art. 1.523. Não devem casar:

I – o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não 

fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros;

II – a viúva, ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter 

sido anulado, até dez meses depois do começo da viuvez, ou da dissolução da 

sociedade conjugal;

III – o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a 

partilha dos bens do casal;

IV – o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, 

cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não 

cessar a tutela ou curatela, e não estiverem saldadas as respectivas contas.

Parágrafo único. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes 

sejam aplicadas as causas suspensivas previstas nos incisos I, III e IV des-

te artigo, provando-se a inexistência de prejuízo, respectivamente, para o 

https://www.grancursosonline.com.br


191

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou curatelada; no caso 

do inciso II, a nubente deverá provar nascimento de filho, ou inexistência de 

gravidez, na fluência do prazo.

Art. 1.524. As causas suspensivas da celebração do casamento podem 

ser arguidas pelos parentes em linha reta de um dos nubentes, sejam con-

sanguíneos ou afins, e pelos colaterais em segundo grau, sejam também 

consanguíneos ou afins.

CAPÍTULO V 

DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO PARA O CASAMENTO

Art. 1.525. O requerimento de habilitação para o casamento será firmado 

por ambos os nubentes, de próprio punho, ou, a seu pedido, por procurador, 

e deve ser instruído com os seguintes documentos:

I – certidão de nascimento ou documento equivalente;

II – autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência legal esti-

verem, ou ato judicial que a supra;

III – declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou não, que ates-

tem conhecê-los e afirmem não existir impedimento que os iniba de casar;

IV – declaração do estado civil, do domicílio e da residência atual dos con-

traentes e de seus pais, se forem conhecidos;

V – certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença declaratória de nu-

lidade ou de anulação de casamento, transitada em julgado, ou do registro 

da sentença de divórcio.

Art. 1.526. A habilitação será feita pessoalmente perante o oficial do Re-

gistro Civil, com a audiência do Ministério Público. (Redação dada pela Lei n. 

12.133, de 2009) Vigência

Parágrafo único. Caso haja impugnação do oficial, do Ministério Público ou 

de terceiro, a habilitação será submetida ao juiz. (Incluído pela Lei n. 12.133, 

de 2009) Vigência
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Art. 1.527. Estando em ordem a documentação, o oficial extrairá o edi-

tal, que se afixará durante quinze dias nas circunscrições do Registro Civil de 

ambos os nubentes, e, obrigatoriamente, se publicará na imprensa local, se 

houver.

Parágrafo único. A autoridade competente, havendo urgência, poderá dis-

pensar a publicação.

Art. 1.528. É dever do oficial do registro esclarecer os nubentes a res-

peito dos fatos que podem ocasionar a invalidade do casamento, bem como 

sobre os diversos regimes de bens.

Art. 1.529. Tanto os impedimentos quanto as causas suspensivas serão 

opostos em declaração escrita e assinada, instruída com as provas do fato 

alegado, ou com a indicação do lugar onde possam ser obtidas.

Art. 1.530. O oficial do registro dará aos nubentes ou a seus represen-

tantes nota da oposição, indicando os fundamentos, as provas e o nome de 

quem a ofereceu.

Parágrafo único. Podem os nubentes requerer prazo razoável para fazer 

prova contrária aos fatos alegados, e promover as ações civis e criminais con-

tra o oponente de má-fé.

Art. 1.531. Cumpridas as formalidades dos arts. 1.526 e 1.527 e verifica-

da a inexistência de fato obstativo, o oficial do registro extrairá o certificado 

de habilitação.

Art. 1.532. A eficácia da habilitação será de noventa dias, a contar da 

data em que foi extraído o certificado.

CAPÍTULO VI 

DA CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO

Art. 1.533. Celebrar-se-á o casamento, no dia, hora e lugar previamente 

designados pela autoridade que houver de presidir o ato, mediante petição 

dos contraentes, que se mostrem habilitados com a certidão do art. 1.531.
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Art. 1.534. A solenidade realizar-se-á na sede do cartório, com toda pu-

blicidade, a portas abertas, presentes pelo menos duas testemunhas, paren-

tes ou não dos contraentes, ou, querendo as partes e consentindo a autorida-

de celebrante, noutro edifício público ou particular.

§ 1º Quando o casamento for em edifício particular, ficará este de portas 

abertas durante o ato.

§ 2º Serão quatro as testemunhas na hipótese do parágrafo anterior e se 

algum dos contraentes não souber ou não puder escrever.

Art. 1.535. Presentes os contraentes, em pessoa ou por procurador es-

pecial, juntamente com as testemunhas e o oficial do registro, o presidente 

do ato, ouvida aos nubentes a afirmação de que pretendem casar por livre 

e espontânea vontade, declarará efetuado o casamento, nestes termos:”De 

acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos 

receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados.”

Art. 1.536. Do casamento, logo depois de celebrado, lavrar-se-á o as-

sento no livro de registro. No assento, assinado pelo presidente do ato, pelos 

cônjuges, as testemunhas, e o oficial do registro, serão exarados:

I – os prenomes, sobrenomes, datas de nascimento, profissão, domicílio e 

residência atual dos cônjuges;

II – os prenomes, sobrenomes, datas de nascimento ou de morte, domi-

cílio e residência atual dos pais;

III – o prenome e sobrenome do cônjuge precedente e a data da dissolu-

ção do casamento anterior;

IV – a data da publicação dos proclamas e da celebração do casamento;

V – a relação dos documentos apresentados ao oficial do registro;

VI – o prenome, sobrenome, profissão, domicílio e residência atual das 

testemunhas;

VII – o regime do casamento, com a declaração da data e do cartório em 

cujas notas foi lavrada a escritura antenupcial, quando o regime não for o da 

comunhão parcial, ou o obrigatoriamente estabelecido.
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Art. 1.537. O instrumento da autorização para casar transcrever-se-á 

integralmente na escritura antenupcial.

Art. 1.538. A celebração do casamento será imediatamente suspensa se 

algum dos contraentes:

I – recusar a solene afirmação da sua vontade;

II – declarar que esta não é livre e espontânea;

III – manifestar-se arrependido.

Parágrafo único. O nubente que, por algum dos fatos mencionados nes-

te artigo, der causa à suspensão do ato, não será admitido a retratar-se no 

mesmo dia.

Art. 1.539. No caso de moléstia grave de um dos nubentes, o presidente 

do ato irá celebrá-lo onde se encontrar o impedido, sendo urgente, ainda que 

à noite, perante duas testemunhas que saibam ler e escrever.

§ 1º A falta ou impedimento da autoridade competente para presidir o 

casamento suprir-se-á por qualquer dos seus substitutos legais, e a do oficial 

do Registro Civil por outro ad hoc, nomeado pelo presidente do ato.

§ 2º O termo avulso, lavrado pelo oficial ad hoc, será registrado no res-

pectivo registro dentro em cinco dias, perante duas testemunhas, ficando 

arquivado.

Art. 1.540. Quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de 

vida, não obtendo a presença da autoridade à qual incumba presidir o ato, 

nem a de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de 

seis testemunhas, que com os nubentes não tenham parentesco em linha 

reta, ou, na colateral, até segundo grau.

Art. 1.541. Realizado o casamento, devem as testemunhas comparecer 

perante a autoridade judicial mais próxima, dentro em dez dias, pedindo que 

lhes tome por termo a declaração de:

I – que foram convocadas por parte do enfermo;

II – que este parecia em perigo de vida, mas em seu juízo;

III – que, em sua presença, declararam os contraentes, livre e espontane-

amente, receber-se por marido e mulher.
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§ 1º Autuado o pedido e tomadas as declarações, o juiz procederá às dili-

gências necessárias para verificar se os contraentes podiam ter-se habilitado, 

na forma ordinária, ouvidos os interessados que o requererem, dentro em 

quinze dias.

§ 2º Verificada a idoneidade dos cônjuges para o casamento, assim o de-

cidirá a autoridade competente, com recurso voluntário às partes.

§ 3º Se da decisão não se tiver recorrido, ou se ela passar em julgado, 

apesar dos recursos interpostos, o juiz mandará registrá-la no livro do Regis-

tro dos Casamentos.

§ 4º O assento assim lavrado retrotrairá os efeitos do casamento, quanto 

ao estado dos cônjuges, à data da celebração.

§ 5º Serão dispensadas as formalidades deste e do artigo antecedente, se 

o enfermo convalescer e puder ratificar o casamento na presença da autori-

dade competente e do oficial do registro.

Art. 1.542. O casamento pode celebrar-se mediante procuração, por ins-

trumento público, com poderes especiais.

§ 1º A revogação do mandato não necessita chegar ao conhecimento do 

mandatário; mas, celebrado o casamento sem que o mandatário ou o outro 

contraente tivessem ciência da revogação, responderá o mandante por per-

das e danos.

§ 2º O nubente que não estiver em iminente risco de vida poderá fazer-se 

representar no casamento nuncupativo.

§ 3º A eficácia do mandato não ultrapassará noventa dias.

§ 4º Só por instrumento público se poderá revogar o mandato.

CAPÍTULO VII 

DAS PROVAS DO CASAMENTO

Art. 1.543. O casamento celebrado no Brasil prova-se pela certidão do 

registro.
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Parágrafo único. Justificada a falta ou perda do registro civil, é admissível 

qualquer outra espécie de prova.

Art. 1.544. O casamento de brasileiro, celebrado no estrangeiro, perante 

as respectivas autoridades ou os cônsules brasileiros, deverá ser registrado 

em cento e oitenta dias, a contar da volta de um ou de ambos os cônjuges ao 

Brasil, no cartório do respectivo domicílio, ou, em sua falta, no 1º Ofício da 

Capital do Estado em que passarem a residir.

Art. 1.545. O casamento de pessoas que, na posse do estado de casadas, 

não possam manifestar vontade, ou tenham falecido, não se pode contestar 

em prejuízo da prole comum, salvo mediante certidão do Registro Civil que 

prove que já era casada alguma delas, quando contraiu o casamento impug-

nado.

Art. 1.546. Quando a prova da celebração legal do casamento resultar de 

processo judicial, o registro da sentença no livro do Registro Civil produzirá, 

tanto no que toca aos cônjuges como no que respeita aos filhos, todos os 

efeitos civis desde a data do casamento.

Art. 1.547. Na dúvida entre as provas favoráveis e contrárias, julgar-se-

-á pelo casamento, se os cônjuges, cujo casamento se impugna, viverem ou 

tiverem vivido na posse do estado de casados.

CAPÍTULO VIII 

DA INVALIDADE DO CASAMENTO

Art. 1.548. É nulo o casamento contraído:

I – (Revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)

II – por infringência de impedimento.

Art. 1.549. A decretação de nulidade de casamento, pelos motivos pre-

vistos no artigo antecedente, pode ser promovida mediante ação direta, por 

qualquer interessado, ou pelo Ministério Público.

Art. 1.550. É anulável o casamento:

I – de quem não completou a idade mínima para casar;
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II – do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu represen-

tante legal;

III – por vício da vontade, nos termos dos arts. 1.556 a 1.558;

IV – do incapaz de consentir ou manifestar, de modo inequívoco, o con-

sentimento;

V – realizado pelo mandatário, sem que ele ou o outro contraente soubes-

se da revogação do mandato, e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges;

VI – por incompetência da autoridade celebrante.

§ 1º Equipara-se à revogação a invalidade do mandato judicialmente de-

cretada. (Redação dada pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)

§ 2º A pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbia pode-

rá contrair matrimônio, expressando sua vontade diretamente ou por meio de 

seu responsável ou curador. (Incluído pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)

Art. 1.551. Não se anulará, por motivo de idade, o casamento de que 

resultou gravidez.

Art. 1.552. A anulação do casamento dos menores de dezesseis anos 

será requerida:

I – pelo próprio cônjuge menor;

II – por seus representantes legais;

III – por seus ascendentes.

Art. 1.553. O menor que não atingiu a idade núbil poderá, depois de com-

pletá-la, confirmar seu casamento, com a autorização de seus representantes 

legais, se necessária, ou com suprimento judicial.

Art. 1.554. Subsiste o casamento celebrado por aquele que, sem possuir 

a competência exigida na lei, exercer publicamente as funções de juiz de ca-

samentos e, nessa qualidade, tiver registrado o ato no Registro Civil.

Art. 1.555. O casamento do menor em idade núbil, quando não autoriza-

do por seu representante legal, só poderá ser anulado se a ação for proposta 

em cento e oitenta dias, por iniciativa do incapaz, ao deixar de sê-lo, de seus 

representantes legais ou de seus herdeiros necessários.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127


198

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 1º O prazo estabelecido neste artigo será contado do dia em que cessou 

a incapacidade, no primeiro caso; a partir do casamento, no segundo; e, no 

terceiro, da morte do incapaz.

§ 2º Não se anulará o casamento quando à sua celebração houverem as-

sistido os representantes legais do incapaz, ou tiverem, por qualquer modo, 

manifestado sua aprovação.

Art. 1.556. O casamento pode ser anulado por vício da vontade, se houve 

por parte de um dos nubentes, ao consentir, erro essencial quanto à pessoa 

do outro.

Art. 1.557. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge:

I – o que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse 

erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum 

ao cônjuge enganado;

II – a ignorância de crime, anterior ao casamento, que, por sua natureza, 

torne insuportável a vida conjugal;

III – a ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável 

que não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível, por con-

tágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de 

sua descendência; (Redação dada pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)

IV – (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)

Art. 1.558. É anulável o casamento em virtude de coação, quando o con-

sentimento de um ou de ambos os cônjuges houver sido captado mediante 

fundado temor de mal considerável e iminente para a vida, a saúde e a honra, 

sua ou de seus familiares.

Art. 1.559. Somente o cônjuge que incidiu em erro, ou sofreu coação, 

pode demandar a anulação do casamento; mas a coabitação, havendo ciên-

cia do vício, valida o ato, ressalvadas as hipóteses dos incisos III e IV do art. 

1.557.

Art. 1.560. O prazo para ser intentada a ação de anulação do casamento, 

a contar da data da celebração, é de:
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I – cento e oitenta dias, no caso do inciso IV do art. 1.550;

II – dois anos, se incompetente a autoridade celebrante;

III – três anos, nos casos dos incisos I a IV do art. 1.557;

IV – quatro anos, se houver coação.

§ 1º Extingue-se, em cento e oitenta dias, o direito de anular o casamento 

dos menores de dezesseis anos, contado o prazo para o menor do dia em que 

perfez essa idade; e da data do casamento, para seus representantes legais 

ou ascendentes.

§ 2º Na hipótese do inciso V do art. 1.550, o prazo para anulação do ca-

samento é de cento e oitenta dias, a partir da data em que o mandante tiver 

conhecimento da celebração.

Art. 1.561. Embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa-fé por 

ambos os cônjuges, o casamento, em relação a estes como aos filhos, produz 

todos os efeitos até o dia da sentença anulatória.

§ 1º Se um dos cônjuges estava de boa-fé ao celebrar o casamento, os 

seus efeitos civis só a ele e aos filhos aproveitarão.

§ 2º Se ambos os cônjuges estavam de má-fé ao celebrar o casamento, os 

seus efeitos civis só aos filhos aproveitarão.

Art. 1.562. Antes de mover a ação de nulidade do casamento, a de anula-

ção, a de separação judicial, a de divórcio direto ou a de dissolução de união 

estável, poderá requerer a parte, comprovando sua necessidade, a separação 

de corpos, que será concedida pelo juiz com a possível brevidade.

Art. 1.563. A sentença que decretar a nulidade do casamento retroagi-

rá à data da sua celebração, sem prejudicar a aquisição de direitos, a título 

oneroso, por terceiros de boa-fé, nem a resultante de sentença transitada em 

julgado.

Art. 1.564. Quando o casamento for anulado por culpa de um dos cônju-

ges, este incorrerá:

I – na perda de todas as vantagens havidas do cônjuge inocente;

II – na obrigação de cumprir as promessas que lhe fez no contrato ante-

nupcial.
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CAPÍTULO IX 

DA EFICÁCIA DO CASAMENTO

Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a 

condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família.

§ 1º Qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu o sobre-

nome do outro.

§ 2º O planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao 

Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse 

direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou 

públicas.

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

I – fidelidade recíproca;

II – vida em comum, no domicílio conjugal;

III – mútua assistência;

IV – sustento, guarda e educação dos filhos;

V – respeito e consideração mútuos.

Art. 1.567. A direção da sociedade conjugal será exercida, em colabo-

ração, pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos.

Parágrafo único. Havendo divergência, qualquer dos cônjuges poderá re-

correr ao juiz, que decidirá tendo em consideração aqueles interesses.

Art. 1.568. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus 

bens e dos rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação 

dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial.

Art. 1.569. O domicílio do casal será escolhido por ambos os cônjuges, 

mas um e outro podem ausentar-se do domicílio conjugal para atender a 

encargos públicos, ao exercício de sua profissão, ou a interesses particulares 

relevantes.

Art. 1.570. Se qualquer dos cônjuges estiver em lugar remoto ou não sa-

bido, encarcerado por mais de cento e oitenta dias, interditado judicialmente 

ou privado, episodicamente, de consciência, em virtude de enfermidade ou de 
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acidente, o outro exercerá com exclusividade a direção da família, cabendo-

-lhe a administração dos bens.

CAPÍTULO X 

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE E DO VÍNCULO CONJUGAL

Art. 1.571. A sociedade conjugal termina:

I – pela morte de um dos cônjuges;

II – pela nulidade ou anulação do casamento;

III – pela separação judicial;

IV – pelo divórcio.

§ 1º O casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou 

pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida neste Código quanto ao 

ausente.

§ 2º Dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão, o côn-

juge poderá manter o nome de casado; salvo, no segundo caso, dispondo em 

contrário a sentença de separação judicial.

Art. 1.572. Qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de separação 

judicial, imputando ao outro qualquer ato que importe grave violação dos de-

veres do casamento e torne insuportável a vida em comum.

§ 1º A separação judicial pode também ser pedida se um dos cônjuges 

provar ruptura da vida em comum há mais de um ano e a impossibilidade de 

sua reconstituição.

§ 2º O cônjuge pode ainda pedir a separação judicial quando o outro esti-

ver acometido de doença mental grave, manifestada após o casamento, que 

torne impossível a continuação da vida em comum, desde que, após uma du-

ração de dois anos, a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável.

§ 3º No caso do parágrafo 2º, reverterão ao cônjuge enfermo, que não 

houver pedido a separação judicial, os remanescentes dos bens que levou 

para o casamento, e se o regime dos bens adotado o permitir, a meação dos 

adquiridos na constância da sociedade conjugal.
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Art. 1.573. Podem caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida a 

ocorrência de algum dos seguintes motivos:

I – adultério;

II – tentativa de morte;

III – sevícia ou injúria grave;

IV – abandono voluntário do lar conjugal, durante um ano contínuo;

V – condenação por crime infamante;

VI – conduta desonrosa.

Parágrafo único. O juiz poderá considerar outros fatos que tornem eviden-

te a impossibilidade da vida em comum.

Art. 1.574. Dar-se-á a separação judicial por mútuo consentimento dos 

cônjuges se forem casados por mais de um ano e o manifestarem perante o 

juiz, sendo por ele devidamente homologada a convenção.

Parágrafo único. O juiz pode recusar a homologação e não decretar a se-

paração judicial se apurar que a convenção não preserva suficientemente os 

interesses dos filhos ou de um dos cônjuges.

Art. 1.575. A sentença de separação judicial importa a separação de cor-

pos e a partilha de bens.

Parágrafo único. A partilha de bens poderá ser feita mediante proposta 

dos cônjuges e homologada pelo juiz ou por este decidida.

Art. 1.576. A separação judicial põe termo aos deveres de coabitação e 

fidelidade recíproca e ao regime de bens.

Parágrafo único. O procedimento judicial da separação caberá somente 

aos cônjuges, e, no caso de incapacidade, serão representados pelo curador, 

pelo ascendente ou pelo irmão.

Art. 1.577. Seja qual for a causa da separação judicial e o modo como 

esta se faça, é lícito aos cônjuges restabelecer, a todo tempo, a sociedade 

conjugal, por ato regular em juízo.

Parágrafo único. A reconciliação em nada prejudicará o direito de tercei-

ros, adquirido antes e durante o estado de separado, seja qual for o regime 

de bens.
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Art. 1.578. O cônjuge declarado culpado na ação de separação judicial 

perde o direito de usar o sobrenome do outro, desde que expressamente re-

querido pelo cônjuge inocente e se a alteração não acarretar:

I – evidente prejuízo para a sua identificação;

II – manifesta distinção entre o seu nome de família e o dos filhos havidos 

da união dissolvida;

III – dano grave reconhecido na decisão judicial.

§ 1º O cônjuge inocente na ação de separação judicial poderá renunciar, a 

qualquer momento, ao direito de usar o sobrenome do outro.

§ 2º Nos demais casos caberá a opção pela conservação do nome de ca-

sado.

Art. 1.579. O divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em 

relação aos filhos.

Parágrafo único. Novo casamento de qualquer dos pais, ou de ambos, não 

poderá importar restrições aos direitos e deveres previstos neste artigo.

Art. 1.580. Decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença que 

houver decretado a separação judicial, ou da decisão concessiva da medida 

cautelar de separação de corpos, qualquer das partes poderá requerer sua 

conversão em divórcio.

§ 1º A conversão em divórcio da separação judicial dos cônjuges será 

decretada por sentença, da qual não constará referência à causa que a de-

terminou.

§ 2º O divórcio poderá ser requerido, por um ou por ambos os cônjuges, 

no caso de comprovada separação de fato por mais de dois anos.

Art. 1.581. O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha 

de bens.

Art. 1.582. O pedido de divórcio somente competirá aos cônjuges.

Parágrafo único. Se o cônjuge for incapaz para propor a ação ou defender-

-se, poderá fazê-lo o curador, o ascendente ou o irmão.
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CAPÍTULO XI 

DA PROTEÇÃO DA PESSOA DOS FILHOS

Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada. (Redação dada 

pela Lei n. 11.698, de 2008).

§ 1º Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos geni-

tores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5º) e, por guarda comparti-

lhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai 

e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar 

dos filhos comuns. (Incluído pela Lei n. 11.698, de 2008).

§ 2º Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve 

ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em 

vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. (Redação dada pela Lei 

n. 13.058, de 2014)

I – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.058, de 2014)

II – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.058, de 2014)

III – (revogado). (Redação dada pela Lei n. 13.058, de 2014)

§ 3º Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos 

filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. (Redação 

dada pela Lei n. 13.058, de 2014)

§ 4º (VETADO). (Incluído pela Lei n. 11.698, de 2008).

§ 5º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a su-

pervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar tal supervisão, qual-

quer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e/ou 

prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que 

direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de 

seus filhos. (Incluído pela Lei n. 13.058, de 2014)

Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: (Redação 

dada pela Lei n. 11.698, de 2008).
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I – requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, 

em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união estável 

ou em medida cautelar; (Incluído pela Lei n. 11.698, de 2008).

II – decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, 

ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai 

e com a mãe. (Incluído pela Lei n. 11.698, de 2008).

§ 1º Na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à mãe o signi-

ficado da guarda compartilhada, a sua importância, a similitude de deveres e 

direitos atribuídos aos genitores e as sanções pelo descumprimento de suas 

cláusulas. (Incluído pela Lei n. 11.698, de 2008).

§ 2º Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do 

filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, 

será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao 

magistrado que não deseja a guarda do menor. (Redação dada pela Lei n. 

13.058, de 2014)

§ 3º Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de 

convivência sob guarda compartilhada, o juiz, de ofício ou a requerimento do 

Ministério Público, poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de 

equipe interdisciplinar, que deverá visar à divisão equilibrada do tempo com o 

pai e com a mãe. (Redação dada pela Lei n. 13.058, de 2014)

§ 4º A alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de cláu-

sula de guarda unilateral ou compartilhada poderá implicar a redução de prer-

rogativas atribuídas ao seu detentor. (Redação dada pela Lei n. 13.058, de 

2014)

§ 5º Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do 

pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com 

a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e 

as relações de afinidade e afetividade. (Redação dada pela Lei n. 13.058, de 

2014)
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§ 6º Qualquer estabelecimento público ou privado é obrigado a prestar 

informações a qualquer dos genitores sobre os filhos destes, sob pena de 

multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais) por 

dia pelo não atendimento da solicitação. (Incluído pela Lei n. 13.058, de 

2014)

Art. 1.585. Em sede de medida cautelar de separação de corpos, em sede 

de medida cautelar de guarda ou em outra sede de fixação liminar de guar-

da, a decisão sobre guarda de filhos, mesmo que provisória, será proferida 

preferencialmente após a oitiva de ambas as partes perante o juiz, salvo se a 

proteção aos interesses dos filhos exigir a concessão de liminar sem a oitiva 

da outra parte, aplicando-se as disposições do art. 1.584. (Redação dada pela 

Lei n. 13.058, de 2014)

Art. 1.586. Havendo motivos graves, poderá o juiz, em qualquer caso, a 

bem dos filhos, regular de maneira diferente da estabelecida nos artigos an-

tecedentes a situação deles para com os pais.

Art. 1.587. No caso de invalidade do casamento, havendo filhos comuns, 

observar-se-á o disposto nos arts. 1.584 e 1.586.

Art. 1.588. O pai ou a mãe que contrair novas núpcias não perde o direito 

de ter consigo os filhos, que só lhe poderão ser retirados por mandado judi-

cial, provado que não são tratados convenientemente.

Art. 1.589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, pode-

rá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro 

cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e edu-

cação.

Parágrafo único. O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a cri-

tério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente. (Incluído 

pela Lei n. 12.398, de 2011)

Art. 1.590. As disposições relativas à guarda e prestação de alimentos 

aos filhos menores estendem-se aos maiores incapazes.
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SUBTÍTULO II 

DAS RELAÇÕES DE PARENTESCO

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1.591. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para 

com as outras na relação de ascendentes e descendentes.

Art. 1.592. São parentes em linha colateral ou transversal, até o quarto 

grau, as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da 

outra.

Art. 1.593. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consan-

guinidade ou outra origem.

Art. 1.594. Contam-se, na linha reta, os graus de parentesco pelo núme-

ro de gerações, e, na colateral, também pelo número delas, subindo de um 

dos parentes até ao ascendente comum, e descendo até encontrar o outro 

parente.

Art. 1.595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro 

pelo vínculo da afinidade.

§ 1º O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descen-

dentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro.

§ 2º Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casa-

mento ou da união estável.

CAPÍTULO II 

DA FILIAÇÃO

Art. 1.596. Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por 

adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer desig-

nações discriminatórias relativas à filiação.
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Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os 

filhos:

I – nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a 

convivência conjugal;

II – nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da sociedade 

conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento;

III – havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o 

marido;

IV – havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentá-

rios, decorrentes de concepção artificial homóloga;

V – havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia 

autorização do marido.

Art. 1.598. Salvo prova em contrário, se, antes de decorrido o prazo 

previsto no inciso II do art. 1.523, a mulher contrair novas núpcias e lhe 

nascer algum filho, este se presume do primeiro marido, se nascido dentro 

dos trezentos dias a contar da data do falecimento deste e, do segundo, se o 

nascimento ocorrer após esse período e já decorrido o prazo a que se refere 

o inciso I do art. 1597.

Art. 1.599. A prova da impotência do cônjuge para gerar, à época da con-

cepção, ilide a presunção da paternidade.

Art. 1.600. Não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para 

ilidir a presunção legal da paternidade.

Art. 1.601. Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos 

nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível.

Parágrafo único. Contestada a filiação, os herdeiros do impugnante têm 

direito de prosseguir na ação.

Art. 1.602. Não basta a confissão materna para excluir a paternidade.

Art. 1.603. A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento re-

gistrada no Registro Civil.

Art. 1.604. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do 

registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro.
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Art. 1.605. Na falta, ou defeito, do termo de nascimento, poderá provar-

-se a filiação por qualquer modo admissível em direito:

I – quando houver começo de prova por escrito, proveniente dos pais, 

conjunta ou separadamente;

II – quando existirem veementes presunções resultantes de fatos já cer-

tos.

Art. 1.606. A ação de prova de filiação compete ao filho, enquanto viver, 

passando aos herdeiros, se ele morrer menor ou incapaz.

Parágrafo único. Se iniciada a ação pelo filho, os herdeiros poderão conti-

nuá-la, salvo se julgado extinto o processo.

CAPÍTULO III 

DO RECONHECIMENTO DOS FILHOS

Art. 1.607. O filho havido fora do casamento pode ser reconhecido pelos 

pais, conjunta ou separadamente.

Art. 1.608. Quando a maternidade constar do termo do nascimento do 

filho, a mãe só poderá contestá-la, provando a falsidade do termo, ou das 

declarações nele contidas.

Art. 1.609. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é 

irrevogável e será feito:

I – no registro do nascimento;

II – por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório;

III – por testamento, ainda que incidentalmente manifestado;

IV – por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reco-

nhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém.

Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho 

ou ser posterior ao seu falecimento, se ele deixar descendentes.

Art. 1.610. O reconhecimento não pode ser revogado, nem mesmo quan-

do feito em testamento.
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Art. 1.611. O filho havido fora do casamento, reconhecido por um dos 

cônjuges, não poderá residir no lar conjugal sem o consentimento do outro.

Art. 1.612. O filho reconhecido, enquanto menor, ficará sob a guarda do 

genitor que o reconheceu, e, se ambos o reconheceram e não houver acordo, 

sob a de quem melhor atender aos interesses do menor.

Art. 1.613. São ineficazes a condição e o termo apostos ao ato de reco-

nhecimento do filho.

Art. 1.614. O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consenti-

mento, e o menor pode impugnar o reconhecimento, nos quatro anos que se 

seguirem à maioridade, ou à emancipação.

Art. 1.615. Qualquer pessoa, que justo interesse tenha, pode contestar a 

ação de investigação de paternidade, ou maternidade.

Art. 1.616. A sentença que julgar procedente a ação de investigação pro-

duzirá os mesmos efeitos do reconhecimento; mas poderá ordenar que o filho 

se crie e eduque fora da companhia dos pais ou daquele que lhe contestou 

essa qualidade.

Art. 1.617. A filiação materna ou paterna pode resultar de casamento 

declarado nulo, ainda mesmo sem as condições do putativo.

CAPÍTULO IV 

DA ADOÇÃO

Art. 1.618. A adoção de crianças e adolescentes será deferida na forma 

prevista pela Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente. (Redação dada pela Lei n. 12.010, de 2009) Vigência

Art. 1.619. A adoção de maiores de 18 (dezoito) anos dependerá da as-

sistência efetiva do poder público e de sentença constitutiva, aplicando-se, 

no que couber, as regras gerais da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente. (Redação dada pela Lei n. 12.010, de 

2009) Vigência

Art. 1.620. a 1.629. (Revogados pela Lei n. 12.010, de 2009) Vigência
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CAPÍTULO V 

DO PODER FAMILIAR

Seção I 

Disposições Gerais

Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores.

Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder fa-

miliar aos pais; na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com 

exclusividade.

Parágrafo único. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, 

é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para solução do desacordo.

Art. 1.632. A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união está-

vel não alteram as relações entre pais e filhos senão quanto ao direito, que 

aos primeiros cabe, de terem em sua companhia os segundos.

Art. 1.633. O filho, não reconhecido pelo pai, fica sob poder familiar ex-

clusivo da mãe; se a mãe não for conhecida ou capaz de exercê-lo, dar-se-á 

tutor ao menor.

Seção II 

Do Exercício do Poder Familiar

Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação 

conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos 

filhos: (Redação dada pela Lei n. 13.058, de 2014)

I – dirigir-lhes a criação e a educação; (Redação dada pela Lei n. 13.058, 

de 2014)

II – exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584; 

(Redação dada pela Lei n. 13.058, de 2014)

III – conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; (Redação 

dada pela Lei n. 13.058, de 2014)
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IV – conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exte-

rior; (Redação dada pela Lei n. 13.058, de 2014)

V – conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua resi-

dência permanente para outro Município; (Redação dada pela Lei n. 13.058, 

de 2014)

VI – nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o ou-

tro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder 

familiar; (Redação dada pela Lei n. 13.058, de 2014)

VII – representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) 

anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que 

forem partes, suprindo-lhes o consentimento; (Redação dada pela Lei n. 

13.058, de 2014)

VIII – reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; (Incluído pela Lei n. 

13.058, de 2014)

IX – exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de 

sua idade e condição. (Incluído pela Lei n. 13.058, de 2014)

Seção III 

Da Suspensão e Extinção do Poder Familiar

Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar:

I – pela morte dos pais ou do filho;

II – pela emancipação, nos termos do art. 5º, parágrafo único;

III – pela maioridade;

IV – pela adoção;

V – por decisão judicial, na forma do artigo 1.638.

Art. 1.636. O pai ou a mãe que contrai novas núpcias, ou estabelece 

união estável, não perde, quanto aos filhos do relacionamento anterior, os 

direitos ao poder familiar, exercendo-os sem qualquer interferência do novo 

cônjuge ou companheiro.
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Parágrafo único. Igual preceito ao estabelecido neste artigo aplica-se ao 

pai ou à mãe solteiros que casarem ou estabelecerem união estável.

Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos 

deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, re-

querendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe 

pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo 

o poder familiar, quando convenha.

Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao 

pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja 

pena exceda a dois anos de prisão.

Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que:

I – castigar imoderadamente o filho;

II – deixar o filho em abandono;

III – praticar atos contrários à moral e aos bons costumes;

IV – incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente.

V – entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. 

(Incluído pela Lei n. 13.509, de 2017)

Parágrafo único. Perderá também por ato judicial o poder familiar aquele 

que: (Incluído pela Lei n. 13.715, de 2018)

I – praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar: 

(Incluído pela Lei n. 13.715, de 2018)

a) homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida 

de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica 

e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher; (Incluído 

pela Lei n. 13.715, de 2018)

b) estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de re-

clusão; (Incluído pela Lei n. 13.715, de 2018)

II – praticar contra filho, filha ou outro descendente: (Incluído pela Lei n. 

13.715, de 2018)

a) homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida 

de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica 
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e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher; (Incluído 

pela Lei n. 13.715, de 2018)

b) estupro, estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexu-

al sujeito à pena de reclusão. (Incluído pela Lei n. 13.715, de 2018)

TÍTULO II 

DO DIREITO PATRIMONIAL

SUBTÍTULO I 

DO REGIME DE BENS ENTRE OS CÔNJUGES

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1.639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, esti-

pular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver.

§ 1º O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data 

do casamento.

§ 2º É admissível alteração do regime de bens, mediante autorização ju-

dicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das 

razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros.

Art. 1.640. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigo-

rará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial.

Parágrafo único. Poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar 

por qualquer dos regimes que este código regula. Quanto à forma, reduzir-

-se-á a termo a opção pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto antenupcial 

por escritura pública, nas demais escolhas.

Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento:

I – das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensi-

vas da celebração do casamento;
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II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos; (Redação dada pela Lei n. 

12.344, de 2010)

III – de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial.

Art. 1.642. Qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto 

a mulher podem livremente:

I – praticar todos os atos de disposição e de administração necessários ao 

desempenho de sua profissão, com as limitações estabelecida no inciso I do 

art. 1.647;

II – administrar os bens próprios;

III – desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou 

alienados sem o seu consentimento ou sem suprimento judicial;

IV – demandar a rescisão dos contratos de fiança e doação, ou a invali-

dação do aval, realizados pelo outro cônjuge com infração do disposto nos 

incisos III e IV do art. 1.647;

V – reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transfe-

ridos pelo outro cônjuge ao concubino, desde que provado que os bens não 

foram adquiridos pelo esforço comum destes, se o casal estiver separado de 

fato por mais de cinco anos;

VI – praticar todos os atos que não lhes forem vedados expressamente.

Art. 1.643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um 

do outro:

I – comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica;

II – obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas pos-

sa exigir.

Art. 1.644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obri-

gam solidariamente ambos os cônjuges.

Art. 1.645. As ações fundadas nos incisos III, IV e V do art. 1.642 com-

petem ao cônjuge prejudicado e a seus herdeiros.

Art. 1.646. No caso dos incisos III e IV do art. 1.642, o terceiro, preju-

dicado com a sentença favorável ao autor, terá direito regressivo contra o 

cônjuge, que realizou o negócio jurídico, ou seus herdeiros.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12344.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12344.htm#art1


216

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges 

pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I – alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;

II – pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos;

III – prestar fiança ou aval;

IV – fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que 

possam integrar futura meação.

Parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando 

casarem ou estabelecerem economia separada.

Art. 1.648. Cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a ou-

torga, quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo, ou lhe seja 

impossível concedê-la.

Art. 1.649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando neces-

sária (art. 1.647), tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônju-

ge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois de terminada a sociedade 

conjugal.

Parágrafo único. A aprovação torna válido o ato, desde que feita por ins-

trumento público, ou particular, autenticado.

Art. 1.650. A decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, 

sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada 

pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros.

Art. 1.651. Quando um dos cônjuges não puder exercer a administração 

dos bens que lhe incumbe, segundo o regime de bens, caberá ao outro:

I – gerir os bens comuns e os do consorte;

II – alienar os bens móveis comuns;

III – alienar os imóveis comuns e os móveis ou imóveis do consorte, me-

diante autorização judicial.

Art. 1.652. O cônjuge, que estiver na posse dos bens particulares do ou-

tro, será para com este e seus herdeiros responsável:

I – como usufrutuário, se o rendimento for comum;
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II – como procurador, se tiver mandato expresso ou tácito para os admi-

nistrar;

III – como depositário, se não for usufrutuário, nem administrador.

CAPÍTULO II 

DO PACTO ANTENUPCIAL

Art. 1.653. É nulo o pacto antenupcial se não for feito por escritura públi-

ca, e ineficaz se não lhe seguir o casamento.

Art. 1.654. A eficácia do pacto antenupcial, realizado por menor, fica 

condicionada à aprovação de seu representante legal, salvo as hipóteses de 

regime obrigatório de separação de bens.

Art. 1.655. É nula a convenção ou cláusula dela que contravenha dispo-

sição absoluta de lei.

Art. 1.656. No pacto antenupcial, que adotar o regime de participação 

final nos aquestos, poder-se-á convencionar a livre disposição dos bens imó-

veis, desde que particulares.

Art. 1.657. As convenções antenupciais não terão efeito perante tercei-

ros senão depois de registradas, em livro especial, pelo oficial do Registro de 

Imóveis do domicílio dos cônjuges.

CAPÍTULO III 

DO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL

Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que 

sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos ar-

tigos seguintes.

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I – os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, 

na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em 

seu lugar;
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II – os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um 

dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

III – as obrigações anteriores ao casamento;

IV – as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em provei-

to do casal;

V – os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI – os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII – as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

Art. 1.660. Entram na comunhão:

I – os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, 

ainda que só em nome de um dos cônjuges;

II – os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de tra-

balho ou despesa anterior;

III – os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de am-

bos os cônjuges;

IV – as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;

V – os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, per-

cebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a 

comunhão.

Art. 1.661. São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título 

uma causa anterior ao casamento.

Art. 1.662. No regime da comunhão parcial, presumem-se adquiridos na 

constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram 

em data anterior.

Art. 1.663. A administração do patrimônio comum compete a qualquer 

dos cônjuges.

§ 1º As dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens 

comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão 

do proveito que houver auferido.

§ 2º A anuência de ambos os cônjuges é necessária para os atos, a título 

gratuito, que impliquem cessão do uso ou gozo dos bens comuns.
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§ 3º Em caso de malversação dos bens, o juiz poderá atribuir a adminis-

tração a apenas um dos cônjuges.

Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas 

pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despe-

sas de administração e às decorrentes de imposição legal.

Art. 1.665. A administração e a disposição dos bens constitutivos do pa-

trimônio particular competem ao cônjuge proprietário, salvo convenção diver-

sa em pacto antenupcial.

Art. 1.666. As dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na adminis-

tração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens 

comuns.

CAPÍTULO IV 

DO REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL

Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de 

todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com 

as exceções do artigo seguinte.

Art. 1.668. São excluídos da comunhão:

I – os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e 

os sub-rogados em seu lugar;

II – os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissá-

rio, antes de realizada a condição suspensiva;

III – as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas 

com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum;

IV – as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a 

cláusula de incomunicabilidade;

V – Os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659.

Art. 1.669. A incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antece-

dente não se estende aos frutos, quando se percebam ou vençam durante o 

casamento.
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Art. 1.670. Aplica-se ao regime da comunhão universal o disposto no Ca-

pítulo antecedente, quanto à administração dos bens.

Art. 1.671. Extinta a comunhão, e efetuada a divisão do ativo e do pas-

sivo, cessará a responsabilidade de cada um dos cônjuges para com os cre-

dores do outro.

CAPÍTULO V 

DO REGIME DE PARTICIPAÇÃO FINAL NOS AQUESTOS

Art. 1.672. No regime de participação final nos aquestos, cada cônjuge 

possui patrimônio próprio, consoante disposto no artigo seguinte, e lhe cabe, 

à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos bens ad-

quiridos pelo casal, a título oneroso, na constância do casamento.

Art. 1.673. Integram o patrimônio próprio os bens que cada cônjuge 

possuía ao casar e os por ele adquiridos, a qualquer título, na constância do 

casamento.

Parágrafo único. A administração desses bens é exclusiva de cada cônju-

ge, que os poderá livremente alienar, se forem móveis.

Art. 1.674. Sobrevindo a dissolução da sociedade conjugal, apurar-se-á 

o montante dos aquestos, excluindo-se da soma dos patrimônios próprios:

I – os bens anteriores ao casamento e os que em seu lugar se sub-ro-

garam;

II – os que sobrevieram a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade;

III – as dívidas relativas a esses bens.

Parágrafo único. Salvo prova em contrário, presumem-se adquiridos du-

rante o casamento os bens móveis.

Art. 1.675. Ao determinar-se o montante dos aquestos, computar-se-á o 

valor das doações feitas por um dos cônjuges, sem a necessária autorização 

do outro; nesse caso, o bem poderá ser reivindicado pelo cônjuge prejudicado 

ou por seus herdeiros, ou declarado no monte partilhável, por valor equiva-

lente ao da época da dissolução.
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Art. 1.676. Incorpora-se ao monte o valor dos bens alienados em detri-

mento da meação, se não houver preferência do cônjuge lesado, ou de seus 

herdeiros, de os reivindicar.

Art. 1.677. Pelas dívidas posteriores ao casamento, contraídas por um 

dos cônjuges, somente este responderá, salvo prova de terem revertido, par-

cial ou totalmente, em benefício do outro.

Art. 1.678. Se um dos cônjuges solveu uma dívida do outro com bens 

do seu patrimônio, o valor do pagamento deve ser atualizado e imputado, na 

data da dissolução, à meação do outro cônjuge.

Art. 1.679. No caso de bens adquiridos pelo trabalho conjunto, terá cada 

um dos cônjuges uma quota igual no condomínio ou no crédito por aquele 

modo estabelecido.

Art. 1.680. As coisas móveis, em face de terceiros, presumem-se do do-

mínio do cônjuge devedor, salvo se o bem for de uso pessoal do outro.

Art. 1.681. Os bens imóveis são de propriedade do cônjuge cujo nome 

constar no registro.

Parágrafo único. Impugnada a titularidade, caberá ao cônjuge proprietário 

provar a aquisição regular dos bens.

Art. 1.682. O direito à meação não é renunciável, cessível ou penhorável 

na vigência do regime matrimonial.

Art. 1.683. Na dissolução do regime de bens por separação judicial ou 

por divórcio, verificar-se-á o montante dos aquestos à data em que cessou a 

convivência.

Art. 1.684. Se não for possível nem conveniente a divisão de todos os 

bens em natureza, calcular-se-á o valor de alguns ou de todos para reposição 

em dinheiro ao cônjuge não proprietário.

Parágrafo único. Não se podendo realizar a reposição em dinheiro, serão 

avaliados e, mediante autorização judicial, alienados tantos bens quantos 

bastarem.

Art. 1.685. Na dissolução da sociedade conjugal por morte, verificar-se-á 

a meação do cônjuge sobrevivente de conformidade com os artigos antece-
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dentes, deferindo-se a herança aos herdeiros na forma estabelecida neste 

Código.

Art. 1.686. As dívidas de um dos cônjuges, quando superiores à sua me-

ação, não obrigam ao outro, ou a seus herdeiros.

CAPÍTULO VI 

DO REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS

Art. 1.687. Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a 

administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente 

alienar ou gravar de ônus real.

Art. 1.688. Ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despe-

sas do casal na proporção dos rendimentos de seu trabalho e de seus bens, 

salvo estipulação em contrário no pacto antenupcial.

SUBTÍTULO II 

DO USUFRUTO E DA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DE 

FILHOS MENORES

Art. 1.689. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar:

I – são usufrutuários dos bens dos filhos;

II – têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade.

Art. 1.690. Compete aos pais, e na falta de um deles ao outro, com ex-

clusividade, representar os filhos menores de dezesseis anos, bem como as-

sisti-los até completarem a maioridade ou serem emancipados.

Parágrafo único. Os pais devem decidir em comum as questões relativas 

aos filhos e a seus bens; havendo divergência, poderá qualquer deles recorrer 

ao juiz para a solução necessária.

Art. 1.691. Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis 

dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limi-

tes da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da 

prole, mediante prévia autorização do juiz.
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Parágrafo único. Podem pleitear a declaração de nulidade dos atos previs-

tos neste artigo:

I – os filhos;

II – os herdeiros;

III – o representante legal.

Art. 1.692. Sempre que no exercício do poder familiar colidir o interesse 

dos pais com o do filho, a requerimento deste ou do Ministério Público o juiz 

lhe dará curador especial.

Art. 1.693. Excluem-se do usufruto e da administração dos pais:

I – os bens adquiridos pelo filho havido fora do casamento, antes do re-

conhecimento;

II – os valores auferidos pelo filho maior de dezesseis anos, no exercício 

de atividade profissional e os bens com tais recursos adquiridos;

III – os bens deixados ou doados ao filho, sob a condição de não serem 

usufruídos, ou administrados, pelos pais;

IV – os bens que aos filhos couberem na herança, quando os pais forem 

excluídos da sucessão.

SUBTÍTULO III 

DOS ALIMENTOS

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns 

aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível 

com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua 

educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando 

a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem 

bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e 
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aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessá-

rio ao seu sustento.

Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e 

filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais 

próximos em grau, uns em falta de outros.

Art. 1.697. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, 

guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germa-

nos como unilaterais.

Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não 

estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a 

concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar 

alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, 

intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar 

a lide.

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação fi-

nanceira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado 

reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majo-

ração do encargo.

Art. 1.700. A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros 

do devedor, na forma do art. 1.694.

Art. 1.701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o 

alimentando, ou dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de 

prestar o necessário à sua educação, quando menor.

Parágrafo único. Compete ao juiz, se as circunstâncias o exigirem, fixar a 

forma do cumprimento da prestação.

Art. 1.702. Na separação judicial litigiosa, sendo um dos cônjuges ino-

cente e desprovido de recursos, prestar-lhe-á o outro a pensão alimentícia 

que o juiz fixar, obedecidos os critérios estabelecidos no art. 1.694.

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicial-

mente contribuirão na proporção de seus recursos.
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Art. 1.704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessi-

tar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser 

fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação 

judicial.

Parágrafo único. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de ali-

mentos, e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o 

trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor 

indispensável à sobrevivência.

Art. 1.705. Para obter alimentos, o filho havido fora do casamento pode 

acionar o genitor, sendo facultado ao juiz determinar, a pedido de qualquer 

das partes, que a ação se processe em segredo de justiça.

Art. 1.706. Os alimentos provisionais serão fixados pelo juiz, nos termos 

da lei processual.

Art. 1.707. Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o 

direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, com-

pensação ou penhora.

Art. 1.708. Com o casamento, a união estável ou o concubinato do cre-

dor, cessa o dever de prestar alimentos.

Parágrafo único. Com relação ao credor cessa, também, o direito a alimen-

tos, se tiver procedimento indigno em relação ao devedor.

Art. 1.709. O novo casamento do cônjuge devedor não extingue a obri-

gação constante da sentença de divórcio.

Art. 1.710. As prestações alimentícias, de qualquer natureza, serão atu-

alizadas segundo índice oficial regularmente estabelecido.

SUBTÍTULO IV 

DO BEM DE FAMÍLIA

Art. 1.711. Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura 

pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de 

família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao 
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tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imó-

vel residencial estabelecida em lei especial.

Parágrafo único. O terceiro poderá igualmente instituir bem de família por 

testamento ou doação, dependendo a eficácia do ato da aceitação expressa 

de ambos os cônjuges beneficiados ou da entidade familiar beneficiada.

Art. 1.712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou 

rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos 

a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será 

aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família.

Art. 1.713. Os valores mobiliários, destinados aos fins previstos no artigo 

antecedente, não poderão exceder o valor do prédio instituído em bem de 

família, à época de sua instituição.

§ 1º Deverão os valores mobiliários ser devidamente individualizados no 

instrumento de instituição do bem de família.

§ 2º Se se tratar de títulos nominativos, a sua instituição como bem de 

família deverá constar dos respectivos livros de registro.

§ 3º O instituidor poderá determinar que a administração dos valores mo-

biliários seja confiada a instituição financeira, bem como disciplinar a forma 

de pagamento da respectiva renda aos beneficiários, caso em que a respon-

sabilidade dos administradores obedecerá às regras do contrato de depósito.

Art. 1.714. O bem de família, quer instituído pelos cônjuges ou por ter-

ceiro, constitui-se pelo registro de seu título no Registro de Imóveis.

Art. 1.715. O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores 

à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou 

de despesas de condomínio.

Parágrafo único. No caso de execução pelas dívidas referidas neste artigo, 

o saldo existente será aplicado em outro prédio, como bem de família, ou em 

títulos da dívida pública, para sustento familiar, salvo se motivos relevantes 

aconselharem outra solução, a critério do juiz.
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Art. 1.716. A isenção de que trata o artigo antecedente durará enquanto 

viver um dos cônjuges, ou, na falta destes, até que os filhos completem a 

maioridade.

Art. 1.717. O prédio e os valores mobiliários, constituídos como bem da 

família, não podem ter destino diverso do previsto no art. 1.712 ou serem 

alienados sem o consentimento dos interessados e seus representantes le-

gais, ouvido o Ministério Público.

Art. 1.718. Qualquer forma de liquidação da entidade administradora, a 

que se refere o § 3º do art. 1.713, não atingirá os valores a ela confiados, 

ordenando o juiz a sua transferência para outra instituição semelhante, obe-

decendo-se, no caso de falência, ao disposto sobre pedido de restituição.

Art. 1.719. Comprovada a impossibilidade da manutenção do bem de fa-

mília nas condições em que foi instituído, poderá o juiz, a requerimento dos 

interessados, extingui-lo ou autorizar a sub-rogação dos bens que o consti-

tuem em outros, ouvidos o instituidor e o Ministério Público.

Art. 1.720. Salvo disposição em contrário do ato de instituição, a admi-

nistração do bem de família compete a ambos os cônjuges, resolvendo o juiz 

em caso de divergência.

Parágrafo único. Com o falecimento de ambos os cônjuges, a administra-

ção passará ao filho mais velho, se for maior, e, do contrário, a seu tutor.

Art. 1.721. A dissolução da sociedade conjugal não extingue o bem de 

família.

Parágrafo único. Dissolvida a sociedade conjugal pela morte de um dos 

cônjuges, o sobrevivente poderá pedir a extinção do bem de família, se for o 

único bem do casal.

Art. 1.722. Extingue-se, igualmente, o bem de família com a morte de 

ambos os cônjuges e a maioridade dos filhos, desde que não sujeitos a cura-

tela.
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TÍTULO III 

DA UNIÃO ESTÁVEL

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 

homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura 

e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

§ 1º A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do 

art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa 

casada se achar separada de fato ou judicialmente.

§ 2º As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização 

da união estável.

Art. 1.724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos 

deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação 

dos filhos.

Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companhei-

ros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão 

parcial de bens.

Art. 1.726. A união estável poderá converter-se em casamento, mediante 

pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro Civil.

Art. 1.727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impe-

didos de casar, constituem concubinato.
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TÍTULO IV

Da Tutela, da Curatela e da Tomada de Decisão Apoiada 

(Redação dada pela Lei n. 13.146, de 2015)

CAPÍTULO I 

DA TUTELA

Seção I 

Dos Tutores

Art. 1.728. Os filhos menores são postos em tutela:

I – com o falecimento dos pais, ou sendo estes julgados ausentes;

II – em caso de os pais decaírem do poder familiar.

Art. 1.729. O direito de nomear tutor compete aos pais, em conjunto.

Parágrafo único. A nomeação deve constar de testamento ou de qualquer 

outro documento autêntico.

Art. 1.730. É nula a nomeação de tutor pelo pai ou pela mãe que, ao 

tempo de sua morte, não tinha o poder familiar.

Art. 1.731. Em falta de tutor nomeado pelos pais incumbe a tutela aos 

parentes consanguíneos do menor, por esta ordem:

I – aos ascendentes, preferindo o de grau mais próximo ao mais remoto;

II – aos colaterais até o terceiro grau, preferindo os mais próximos aos 

mais remotos, e, no mesmo grau, os mais velhos aos mais moços; em qual-

quer dos casos, o juiz escolherá entre eles o mais apto a exercer a tutela em 

benefício do menor.

Art. 1.732. O juiz nomeará tutor idôneo e residente no domicílio do menor:

I – na falta de tutor testamentário ou legítimo;

II – quando estes forem excluídos ou escusados da tutela;

III – quando removidos por não idôneos o tutor legítimo e o testamentário.

Art. 1.733. Aos irmãos órfãos dar-se-á um só tutor.
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§ 1º No caso de ser nomeado mais de um tutor por disposição testamen-

tária sem indicação de precedência, entende-se que a tutela foi cometida ao 

primeiro, e que os outros lhe sucederão pela ordem de nomeação, se ocorrer 

morte, incapacidade, escusa ou qualquer outro impedimento.

§ 2º Quem institui um menor herdeiro, ou legatário seu, poderá nome-

ar-lhe curador especial para os bens deixados, ainda que o beneficiário se 

encontre sob o poder familiar, ou tutela.

Art. 1.734. As crianças e os adolescentes cujos pais forem desconheci-

dos, falecidos ou que tiverem sido suspensos ou destituídos do poder familiar 

terão tutores nomeados pelo Juiz ou serão incluídos em programa de colo-

cação familiar, na forma prevista pela Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 

- Estatuto da Criança e do Adolescente. (Redação dada pela Lei n. 12.010, de 

2009) Vigência

Seção II 

Dos Incapazes de Exercer a Tutela

Art. 1.735. Não podem ser tutores e serão exonerados da tutela, caso a 

exerçam:

I – aqueles que não tiverem a livre administração de seus bens;

II – aqueles que, no momento de lhes ser deferida a tutela, se acharem 

constituídos em obrigação para com o menor, ou tiverem que fazer valer di-

reitos contra este, e aqueles cujos pais, filhos ou cônjuges tiverem demanda 

contra o menor;

III – os inimigos do menor, ou de seus pais, ou que tiverem sido por estes 

expressamente excluídos da tutela;

IV – os condenados por crime de furto, roubo, estelionato, falsidade, con-

tra a família ou os costumes, tenham ou não cumprido pena;

V – as pessoas de mau procedimento, ou falhas em probidade, e as culpa-

das de abuso em tutorias anteriores;
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VI – aqueles que exercerem função pública incompatível com a boa admi-

nistração da tutela.

Seção III 

Da Escusa dos Tutores

Art. 1.736. Podem escusar-se da tutela:

I – mulheres casadas;

II – maiores de sessenta anos;

III – aqueles que tiverem sob sua autoridade mais de três filhos;

IV – os impossibilitados por enfermidade;

V – aqueles que habitarem longe do lugar onde se haja de exercer a 

tutela;

VI – aqueles que já exercerem tutela ou curatela;

VII – militares em serviço.

Art. 1.737. Quem não for parente do menor não poderá ser obrigado a 

aceitar a tutela, se houver no lugar parente idôneo, consanguíneo ou afim, 

em condições de exercê-la.

Art. 1.738. A escusa apresentar-se-á nos dez dias subsequentes à desig-

nação, sob pena de entender-se renunciado o direito de alegá-la; se o motivo 

escusatório ocorrer depois de aceita a tutela, os dez dias contar-se-ão do em 

que ele sobrevier.

Art. 1.739. Se o juiz não admitir a escusa, exercerá o nomeado a tutela, 

enquanto o recurso interposto não tiver provimento, e responderá desde logo 

pelas perdas e danos que o menor venha a sofrer.

Seção IV 

Do Exercício da Tutela

Art. 1.740. Incumbe ao tutor, quanto à pessoa do menor:
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I – dirigir-lhe a educação, defendê-lo e prestar-lhe alimentos, conforme os 

seus haveres e condição;

II – reclamar do juiz que providencie, como houver por bem, quando o 

menor haja mister correção;

III – adimplir os demais deveres que normalmente cabem aos pais, ouvida 

a opinião do menor, se este já contar doze anos de idade.

Art. 1.741. Incumbe ao tutor, sob a inspeção do juiz, administrar os bens 

do tutelado, em proveito deste, cumprindo seus deveres com zelo e boa-fé.

Art. 1.742. Para fiscalização dos atos do tutor, pode o juiz nomear um 

protutor.

Art. 1.743. Se os bens e interesses administrativos exigirem conheci-

mentos técnicos, forem complexos, ou realizados em lugares distantes do 

domicílio do tutor, poderá este, mediante aprovação judicial, delegar a outras 

pessoas físicas ou jurídicas o exercício parcial da tutela.

Art. 1.744. A responsabilidade do juiz será:

I – direta e pessoal, quando não tiver nomeado o tutor, ou não o houver 

feito oportunamente;

II – subsidiária, quando não tiver exigido garantia legal do tutor, nem o 

removido, tanto que se tornou suspeito.

Art. 1.745. Os bens do menor serão entregues ao tutor mediante termo 

especificado deles e seus valores, ainda que os pais o tenham dispensado.

Parágrafo único. Se o patrimônio do menor for de valor considerável, po-

derá o juiz condicionar o exercício da tutela à prestação de caução bastante, 

podendo dispensá-la se o tutor for de reconhecida idoneidade.

Art. 1.746. Se o menor possuir bens, será sustentado e educado a ex-

pensas deles, arbitrando o juiz para tal fim as quantias que lhe pareçam ne-

cessárias, considerado o rendimento da fortuna do pupilo quando o pai ou a 

mãe não as houver fixado.

Art. 1.747. Compete mais ao tutor:
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I – representar o menor, até os dezesseis anos, nos atos da vida civil, e 

assisti-lo, após essa idade, nos atos em que for parte;

II – receber as rendas e pensões do menor, e as quantias a ele devidas;

III – fazer-lhe as despesas de subsistência e educação, bem como as de 

administração, conservação e melhoramentos de seus bens;

IV – alienar os bens do menor destinados a venda;

V – promover-lhe, mediante preço conveniente, o arrendamento de bens 

de raiz.

Art. 1.748. Compete também ao tutor, com autorização do juiz:

I – pagar as dívidas do menor;

II – aceitar por ele heranças, legados ou doações, ainda que com en-

cargos;

III – transigir;

IV – vender-lhe os bens móveis, cuja conservação não convier, e os imó-

veis nos casos em que for permitido;

V – propor em juízo as ações, ou nelas assistir o menor, e promover to-

das as diligências a bem deste, assim como defendê-lo nos pleitos contra ele 

movidos.

Parágrafo único. No caso de falta de autorização, a eficácia de ato do tutor 

depende da aprovação ulterior do juiz.

Art. 1.749. Ainda com a autorização judicial, não pode o tutor, sob pena 

de nulidade:

I – adquirir por si, ou por interposta pessoa, mediante contrato particular, 

bens móveis ou imóveis pertencentes ao menor;

II – dispor dos bens do menor a título gratuito;

III – constituir-se cessionário de crédito ou de direito, contra o menor.

Art. 1.750. Os imóveis pertencentes aos menores sob tutela somente 

podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia 

avaliação judicial e aprovação do juiz.
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Art. 1.751. Antes de assumir a tutela, o tutor declarará tudo o que o me-

nor lhe deva, sob pena de não lhe poder cobrar, enquanto exerça a tutoria, 

salvo provando que não conhecia o débito quando a assumiu.

Art. 1.752. O tutor responde pelos prejuízos que, por culpa, ou dolo, cau-

sar ao tutelado; mas tem direito a ser pago pelo que realmente despender 

no exercício da tutela, salvo no caso do art. 1.734, e a perceber remuneração 

proporcional à importância dos bens administrados.

§ 1º Ao protutor será arbitrada uma gratificação módica pela fiscalização 

efetuada.

§ 2º São solidariamente responsáveis pelos prejuízos as pessoas às 

quais competia fiscalizar a atividade do tutor, e as que concorreram para 

o dano.

Seção V 

Dos Bens do Tutelado

Art. 1.753. Os tutores não podem conservar em seu poder dinheiro dos 

tutelados, além do necessário para as despesas ordinárias com o seu susten-

to, a sua educação e a administração de seus bens.

§ 1º Se houver necessidade, os objetos de ouro e prata, pedras preciosas 

e móveis serão avaliados por pessoa idônea e, após autorização judicial, alie-

nados, e o seu produto convertido em títulos, obrigações e letras de respon-

sabilidade direta ou indireta da União ou dos Estados, atendendo-se preferen-

temente à rentabilidade, e recolhidos ao estabelecimento bancário oficial ou 

aplicado na aquisição de imóveis, conforme for determinado pelo juiz.

§ 2º O mesmo destino previsto no parágrafo antecedente terá o dinheiro 

proveniente de qualquer outra procedência.

§ 3º Os tutores respondem pela demora na aplicação dos valores acima 

referidos, pagando os juros legais desde o dia em que deveriam dar esse 
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destino, o que não os exime da obrigação, que o juiz fará efetiva, da referida 

aplicação.

Art. 1.754. Os valores que existirem em estabelecimento bancário oficial, 

na forma do artigo antecedente, não se poderão retirar, senão mediante or-

dem do juiz, e somente:

I – para as despesas com o sustento e educação do tutelado, ou a admi-

nistração de seus bens;

II – para se comprarem bens imóveis e títulos, obrigações ou letras, nas 

condições previstas no § 1º do artigo antecedente;

III – para se empregarem em conformidade com o disposto por quem os 

houver doado, ou deixado;

IV – para se entregarem aos órfãos, quando emancipados, ou maiores, 

ou, mortos eles, aos seus herdeiros.

Seção VI 

Da Prestação de Contas

Art. 1.755. Os tutores, embora o contrário tivessem disposto os pais dos 

tutelados, são obrigados a prestar contas da sua administração.

Art. 1.756. No fim de cada ano de administração, os tutores submeterão 

ao juiz o balanço respectivo, que, depois de aprovado, se anexará aos autos 

do inventário.

Art. 1.757. Os tutores prestarão contas de dois em dois anos, e também 

quando, por qualquer motivo, deixarem o exercício da tutela ou toda vez que 

o juiz achar conveniente.

Parágrafo único. As contas serão prestadas em juízo, e julgadas depois 

da audiência dos interessados, recolhendo o tutor imediatamente a estabe-

lecimento bancário oficial os saldos, ou adquirindo bens imóveis, ou títulos, 

obrigações ou letras, na forma do § 1º do art. 1.753.
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Art. 1.758. Finda a tutela pela emancipação ou maioridade, a quitação do 

menor não produzirá efeito antes de aprovadas as contas pelo juiz, subsistin-

do inteira, até então, a responsabilidade do tutor.

Art. 1.759. Nos casos de morte, ausência, ou interdição do tutor, as con-

tas serão prestadas por seus herdeiros ou representantes.

Art. 1.760. Serão levadas a crédito do tutor todas as despesas justifica-

das e reconhecidamente proveitosas ao menor.

Art. 1.761. As despesas com a prestação das contas serão pagas pelo 

tutelado.

Art. 1.762. O alcance do tutor, bem como o saldo contra o tutelado, são 

dívidas de valor e vencem juros desde o julgamento definitivo das contas.

Seção VII 

Da Cessação da Tutela

Art. 1.763. Cessa a condição de tutelado:

I – com a maioridade ou a emancipação do menor;

II – ao cair o menor sob o poder familiar, no caso de reconhecimento ou 

adoção.

Art. 1.764. Cessam as funções do tutor:

I – ao expirar o termo, em que era obrigado a servir;

II – ao sobrevir escusa legítima;

III – ao ser removido.

Art. 1.765. O tutor é obrigado a servir por espaço de dois anos.

Parágrafo único. Pode o tutor continuar no exercício da tutela, além do 

prazo previsto neste artigo, se o quiser e o juiz julgar conveniente ao menor.

Art. 1.766. Será destituído o tutor, quando negligente, prevaricador ou 

incurso em incapacidade.
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CAPÍTULO II 

DA CURATELA

Seção I 

Dos Interditos

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:

I – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem ex-

primir sua vontade; (Redação dada pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)

II – (Revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)

III – os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei 

n. 13.146, de 2015) (Vigência)

IV – (Revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)

V – os pródigos.

Art. 1.768. (Revogado pela Lei n. 13.105, de 2015) (Vigência)

Art. 1.769. (Revogado pela Lei n. 13.105, de 2015) (Vigência)

Art. 1.770. (Revogado pela Lei n. 13.105, de 2015) (Vigência)

Art. 1.771. (Revogado pela Lei n. 13.105, de 2015) (Vigência)

Art. 1.772. (Revogado pela Lei n. 13.105, de 2015) (Vigência)

Art. 1.773. (Revogado pela Lei n. 13.105, de 2015) (Vigência)

Art. 1.774. Aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela, 

com as modificações dos artigos seguintes.

Art. 1.775. O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de 

fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito.

§ 1º Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a 

mãe; na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto.

§ 2º Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos.

§ 3º Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a 

escolha do curador.
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Art. 1.775-A. Na nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o 

juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa. (Inclu-

ído pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)

Art. 1.776. (Revogado pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)

Art. 1.777. As pessoas referidas no inciso I do art. 1.767 receberão todo o 

apoio necessário para ter preservado o direito à convivência familiar e comu-

nitária, sendo evitado o seu recolhimento em estabelecimento que os afaste 

desse convívio. (Redação dada pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)

Art. 1.778. A autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens dos 

filhos do curatelado, observado o art. 5º.

Seção II 

Da Curatela do Nascituro e do Enfermo ou Portador de Deficiência 

Física

Art. 1.779. Dar-se-á curador ao nascituro, se o pai falecer estando grávi-

da a mulher, e não tendo o poder familiar.

Parágrafo único. Se a mulher estiver interdita, seu curador será o do nas-

cituro.

Art. 1.780. (Revogado pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)

Seção III 

Do Exercício da Curatela

Art. 1.781. As regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da 

curatela, com a restrição do art. 1.772 e as desta Seção.

Art. 1.782. A interdição do pródigo só o privará de, sem curador, empres-

tar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e 

praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração.
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Art. 1.783. Quando o curador for o cônjuge e o regime de bens do casa-

mento for de comunhão universal, não será obrigado à prestação de contas, 

salvo determinação judicial.

CAPÍTULO III

DA TOMADA DE DECISÃO APOIADA

(Incluído pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)

Art. 1.783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pes-

soa com deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas, com as quais 

mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na 

tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e 

informações necessários para que possa exercer sua capacidade. (Incluído 

pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)

§ 1º Para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com 

deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os li-

mites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive 

o prazo de vigência do acordo e o respeito à vontade, aos direitos e aos in-

teresses da pessoa que devem apoiar. (Incluído pela Lei n. 13.146, de 2015) 

(Vigência)

§ 2º O pedido de tomada de decisão apoiada será requerido pela pessoa a 

ser apoiada, com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem o apoio 

previsto no caput deste artigo. (Incluído pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)

§ 3º Antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada, 

o juiz, assistido por equipe multidisciplinar, após oitiva do Ministério Público, 

ouvirá pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão apoio. (In-

cluído pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)

§ 4º A decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeitos sobre 

terceiros, sem restrições, desde que esteja inserida nos limites do apoio acor-

dado. (Incluído pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)
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§ 5º Terceiro com quem a pessoa apoiada mantenha relação negocial 

pode solicitar que os apoiadores contra-assinem o contrato ou acordo, espe-

cificando, por escrito, sua função em relação ao apoiado. (Incluído pela Lei n. 

13.146, de 2015) (Vigência)

§ 6º Em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo re-

levante, havendo divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos 

apoiadores, deverá o juiz, ouvido o Ministério Público, decidir sobre a ques-

tão. (Incluído pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)

§ 7º Se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não 

adimplir as obrigações assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pes-

soa apresentar denúncia ao Ministério Público ou ao juiz. (Incluído pela Lei n. 

13.146, de 2015) (Vigência)

§ 8º Se procedente a denúncia, o juiz destituirá o apoiador e nomeará, ou-

vida a pessoa apoiada e se for de seu interesse, outra pessoa para prestação 

de apoio. (Incluído pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)

§ 9º A pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término de 

acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada. (Incluído pela Lei 

n. 13.146, de 2015) (Vigência)

§ 10. O apoiador pode solicitar ao juiz a exclusão de sua participação do 

processo de tomada de decisão apoiada, sendo seu desligamento condicio-

nado à manifestação do juiz sobre a matéria. (Incluído pela Lei n. 13.146, de 

2015) (Vigência)

§ 11. Aplicam-se à tomada de decisão apoiada, no que couber, as dis-

posições referentes à prestação de contas na curatela. (Incluído pela Lei n. 

13.146, de 2015) (Vigência)
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LIVRO V 

DO DIREITO DAS SUCESSÕES

TÍTULO I 

DA SUCESSÃO EM GERAL

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos 

herdeiros legítimos e testamentários.

Art. 1.785. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido.

Art. 1.786. A sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade.

Art. 1.787. Regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente 

ao tempo da abertura daquela.

Art. 1.788. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos 

herdeiros legítimos; o mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem com-

preendidos no testamento; e subsiste a sucessão legítima se o testamento 

caducar, ou for julgado nulo.

Art. 1.789. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor 

da metade da herança.

Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do 

outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união está-

vel, nas condições seguintes: (Vide Recurso Extraordinário n. 646.721) (Vide 

Recurso Extraordinário n. 878.694)

I – se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente 

à que por lei for atribuída ao filho;

II – se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a 

metade do que couber a cada um daqueles;

III – se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço 

da herança;
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IV – não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança.

CAPÍTULO II 

DA HERANÇA E DE SUA ADMINISTRAÇÃO

Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários 

sejam os herdeiros.

Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à pro-

priedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas 

relativas ao condomínio.

Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da 

herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário 

que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.

Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que dis-

ponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública.

§ 1º Os direitos, conferidos ao herdeiro em consequência de substituição 

ou de direito de acrescer, presumem-se não abrangidos pela cessão feita an-

teriormente.

§ 2º É ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre 

qualquer bem da herança considerado singularmente.

§ 3º Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, 

por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente 

a indivisibilidade.

Art. 1.794. O co-herdeiro não poderá ceder a sua quota hereditária 

a pessoa estranha à sucessão, se outro co-herdeiro a quiser, tanto por 

tanto.

Art. 1.795. O co-herdeiro, a quem não se der conhecimento da cessão, 

poderá, depositado o preço, haver para si a quota cedida a estranho, se o 

requerer até cento e oitenta dias após a transmissão.
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Parágrafo único. Sendo vários os co-herdeiros a exercer a preferência, en-

tre eles se distribuirá o quinhão cedido, na proporção das respectivas quotas 

hereditárias.

Art. 1.796. No prazo de trinta dias, a contar da abertura da sucessão, ins-

taurar-se-á inventário do patrimônio hereditário, perante o juízo competente 

no lugar da sucessão, para fins de liquidação e, quando for o caso, de partilha 

da herança.

Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da he-

rança caberá, sucessivamente:

I – ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da 

abertura da sucessão;

II – ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se hou-

ver mais de um nessas condições, ao mais velho;

III – ao testamenteiro;

IV – a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos 

incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave 

levado ao conhecimento do juiz.

CAPÍTULO III 

DA VOCAÇÃO HEREDITÁRIA

Art. 1.798. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas 

no momento da abertura da sucessão.

Art. 1.799. Na sucessão testamentária podem ainda ser chamados a su-

ceder:

I – os filhos, ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, 

desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão;

II – as pessoas jurídicas;

III – as pessoas jurídicas, cuja organização for determinada pelo testador 

sob a forma de fundação.
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Art. 1.800. No caso do inciso I do artigo antecedente, os bens da herança 

serão confiados, após a liquidação ou partilha, a curador nomeado pelo juiz.

§ 1º Salvo disposição testamentária em contrário, a curatela caberá à 

pessoa cujo filho o testador esperava ter por herdeiro, e, sucessivamente, às 

pessoas indicadas no art. 1.775.

§ 2º Os poderes, deveres e responsabilidades do curador, assim nomeado, 

regem-se pelas disposições concernentes à curatela dos incapazes, no que 

couber.

§ 3º Nascendo com vida o herdeiro esperado, ser-lhe-á deferida a su-

cessão, com os frutos e rendimentos relativos à deixa, a partir da morte do 

testador.

§ 4º Se, decorridos dois anos após a abertura da sucessão, não for conce-

bido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em contrário 

do testador, caberão aos herdeiros legítimos.

Art. 1.801. Não podem ser nomeados herdeiros nem legatários:

I – a pessoa que, a rogo, escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou 

companheiro, ou os seus ascendentes e irmãos;

II – as testemunhas do testamento;

III – o concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver 

separado de fato do cônjuge há mais de cinco anos;

IV – o tabelião, civil ou militar, ou o comandante ou escrivão, perante 

quem se fizer, assim como o que fizer ou aprovar o testamento.

Art. 1.802. São nulas as disposições testamentárias em favor de pessoas 

não legitimadas a suceder, ainda quando simuladas sob a forma de contrato 

oneroso, ou feitas mediante interposta pessoa.

Parágrafo único. Presumem-se pessoas interpostas os ascendentes, os 

descendentes, os irmãos e o cônjuge ou companheiro do não legitimado a 

suceder.

Art. 1.803. É lícita a deixa ao filho do concubino, quando também o for 

do testador.
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CAPÍTULO IV 

DA ACEITAÇÃO E RENÚNCIA DA HERANÇA

Art. 1.804. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao 

herdeiro, desde a abertura da sucessão.

Parágrafo único. A transmissão tem-se por não verificada quando o her-

deiro renuncia à herança.

Art. 1.805. A aceitação da herança, quando expressa, faz-se por decla-

ração escrita; quando tácita, há de resultar tão somente de atos próprios da 

qualidade de herdeiro.

§ 1º Não exprimem aceitação de herança os atos oficiosos, como o funeral 

do finado, os meramente conservatórios, ou os de administração e guarda 

provisória.

§ 2º Não importa igualmente aceitação a cessão gratuita, pura e simples, 

da herança, aos demais co-herdeiros.

Art. 1.806. A renúncia da herança deve constar expressamente de instru-

mento público ou termo judicial.

Art. 1.807. O interessado em que o herdeiro declare se aceita, ou não, 

a herança, poderá, vinte dias após aberta a sucessão, requerer ao juiz prazo 

razoável, não maior de trinta dias, para, nele, se pronunciar o herdeiro, sob 

pena de se haver a herança por aceita.

Art. 1.808. Não se pode aceitar ou renunciar a herança em parte, sob 

condição ou a termo.

§ 1º O herdeiro, a quem se testarem legados, pode aceitá-los, renuncian-

do a herança; ou, aceitando-a, repudiá-los.

§ 2º O herdeiro, chamado, na mesma sucessão, a mais de um quinhão he-

reditário, sob títulos sucessórios diversos, pode livremente deliberar quanto 

aos quinhões que aceita e aos que renuncia.

Art. 1.809. Falecendo o herdeiro antes de declarar se aceita a herança, 

o poder de aceitar passa-lhe aos herdeiros, a menos que se trate de vocação 

adstrita a uma condição suspensiva, ainda não verificada.
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Parágrafo único. Os chamados à sucessão do herdeiro falecido antes da 

aceitação, desde que concordem em receber a segunda herança, poderão 

aceitar ou renunciar a primeira.

Art. 1.810. Na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce à dos 

outros herdeiros da mesma classe e, sendo ele o único desta, devolve-se aos 

da subsequente.

Art. 1.811. Ninguém pode suceder, representando herdeiro renunciante. 

Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da 

mesma classe renunciarem a herança, poderão os filhos vir à sucessão, por 

direito próprio, e por cabeça.

Art. 1.812. São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da he-

rança.

Art. 1.813. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando 

à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do re-

nunciante.

§ 1º A habilitação dos credores se fará no prazo de trinta dias seguintes 

ao conhecimento do fato.

§ 2º Pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao re-

manescente, que será devolvido aos demais herdeiros.

CAPÍTULO V 

DOS EXCLUÍDOS DA SUCESSÃO

Art. 1.814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários:

I – que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio do-

loso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu côn-

juge, companheiro, ascendente ou descendente;

II – que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança 

ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou compa-

nheiro;
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III – que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o au-

tor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade.

Art. 1.815. A exclusão do herdeiro ou legatário, em qualquer desses ca-

sos de indignidade, será declarada por sentença.

§ 1º O direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-

-se em quatro anos, contados da abertura da sucessão. (Redação dada pela 

Lei n. 13.532, de 2017)

§ 2º Na hipótese do inciso I do art. 1.814, o Ministério Público tem legiti-

midade para demandar a exclusão do herdeiro ou legatário. (Incluído pela Lei 

n. 13.532, de 2017)

Art. 1.816. São pessoais os efeitos da exclusão; os descendentes do 

herdeiro excluído sucedem, como se ele morto fosse antes da abertura da 

sucessão.

Parágrafo único. O excluído da sucessão não terá direito ao usufruto ou à 

administração dos bens que a seus sucessores couberem na herança, nem à 

sucessão eventual desses bens.

Art. 1.817. São válidas as alienações onerosas de bens hereditários a 

terceiros de boa-fé, e os atos de administração legalmente praticados pelo 

herdeiro, antes da sentença de exclusão; mas aos herdeiros subsiste, quando 

prejudicados, o direito de demandar-lhe perdas e danos.

Parágrafo único. O excluído da sucessão é obrigado a restituir os frutos e 

rendimentos que dos bens da herança houver percebido, mas tem direito a 

ser indenizado das despesas com a conservação deles.

Art. 1.818. Aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da 

herança será admitido a suceder, se o ofendido o tiver expressamente reabi-

litado em testamento, ou em outro ato autêntico.

Parágrafo único. Não havendo reabilitação expressa, o indigno, contem-

plado em testamento do ofendido, quando o testador, ao testar, já conhecia 

a causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária.
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CAPÍTULO VI 

DA HERANÇA JACENTE

Art. 1.819. Falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro le-

gítimo notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, 

ficarão sob a guarda e administração de um curador, até a sua entrega ao 

sucessor devidamente habilitado ou à declaração de sua vacância.

Art. 1.820. Praticadas as diligências de arrecadação e ultimado o inven-

tário, serão expedidos editais na forma da lei processual, e, decorrido um 

ano de sua primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado, ou penda 

habilitação, será a herança declarada vacante.

Art. 1.821. É assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das 

dívidas reconhecidas, nos limites das forças da herança.

Art. 1.822. A declaração de vacância da herança não prejudicará os her-

deiros que legalmente se habilitarem; mas, decorridos cinco anos da abertura 

da sucessão, os bens arrecadados passarão ao domínio do Município ou do 

Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-

-se ao domínio da União quando situados em território federal.

Parágrafo único. Não se habilitando até a declaração de vacância, os cola-

terais ficarão excluídos da sucessão.

Art. 1.823. Quando todos os chamados a suceder renunciarem à heran-

ça, será esta desde logo declarada vacante.

CAPÍTULO VII 

DA PETIÇÃO DE HERANÇA

Art. 1.824. O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o 

reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da heran-

ça, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem 

título, a possua.

Art. 1.825. A ação de petição de herança, ainda que exercida por um só 

dos herdeiros, poderá compreender todos os bens hereditários.
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Art. 1.826. O possuidor da herança está obrigado à restituição dos bens 

do acervo, fixando-se-lhe a responsabilidade segundo a sua posse, observado 

o disposto nos arts. 1.214 a 1.222.

Parágrafo único. A partir da citação, a responsabilidade do possuidor se há 

de aferir pelas regras concernentes à posse de má-fé e à mora.

Art. 1.827. O herdeiro pode demandar os bens da herança, mesmo em 

poder de terceiros, sem prejuízo da responsabilidade do possuidor originário 

pelo valor dos bens alienados.

Parágrafo único. São eficazes as alienações feitas, a título oneroso, pelo 

herdeiro aparente a terceiro de boa-fé.

Art. 1.828. O herdeiro aparente, que de boa-fé houver pago um legado, 

não está obrigado a prestar o equivalente ao verdadeiro sucessor, ressalvado 

a este o direito de proceder contra quem o recebeu.

TÍTULO II 

DA SUCESSÃO LEGÍTIMA

CAPÍTULO I 

DA ORDEM DA VOCAÇÃO HEREDITÁRIA

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: (Vide Re-

curso Extraordinário n. 646.721) (Vide Recurso Extraordinário n. 878.694)

I – aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo 

se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da se-

paração obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da 

comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II – aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III – ao cônjuge sobrevivente;

IV – aos colaterais.

Art. 1.830. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevi-

vente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, 

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4100069
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4100069
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4744004


250

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

nem separados de fato há mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de que 

essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente.

Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, 

será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o 

direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da 

família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.

Art. 1.832. Em concorrência com os descendentes (art. 1.829, inciso I) 

caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não po-

dendo a sua quota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente 

dos herdeiros com que concorrer.

Art. 1.833. Entre os descendentes, os em grau mais próximo excluem os 

mais remotos, salvo o direito de representação.

Art. 1.834. Os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à 

sucessão de seus ascendentes.

Art. 1.835. Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça, e os 

outros descendentes, por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não 

no mesmo grau.

Art. 1.836. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os as-

cendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente.

§ 1º Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remo-

to, sem distinção de linhas.

§ 2º Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes 

da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra aos da linha materna.

Art. 1.837. Concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge 

tocará um terço da herança; caber-lhe-á a metade desta se houver um só 

ascendente, ou se maior for aquele grau.

Art. 1.838. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a su-

cessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente.
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Art. 1.839. Se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabe-

lecidas no art. 1.830, serão chamados a suceder os colaterais até o quarto 

grau.

Art. 1.840. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais 

remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos.

Art. 1.841. Concorrendo à herança do falecido irmãos bilaterais com ir-

mãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daqueles 

herdar.

Art. 1.842. Não concorrendo à herança irmão bilateral, herdarão, em par-

tes iguais, os unilaterais.

Art. 1.843. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes e, não os haven-

do, os tios.

§ 1º Se concorrerem à herança somente filhos de irmãos falecidos, her-

darão por cabeça.

§ 2º Se concorrem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unila-

terais, cada um destes herdará a metade do que herdar cada um daqueles.

§ 3º Se todos forem filhos de irmãos bilaterais, ou todos de irmãos unila-

terais, herdarão por igual.

Art. 1.844. Não sobrevivendo cônjuge, ou companheiro, nem parente 

algum sucessível, ou tendo eles renunciado a herança, esta se devolve ao 

Município ou ao Distrito Federal, se localizada nas respectivas circunscrições, 

ou à União, quando situada em território federal.

CAPÍTULO II 

DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS

Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes 

e o cônjuge.

Art. 1.846. Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a meta-

de dos bens da herança, constituindo a legítima.
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Art. 1.847. Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na 

abertura da sucessão, abatidas as dívidas e as despesas do funeral, adicio-

nando-se, em seguida, o valor dos bens sujeitos a colação.

Art. 1.848. Salvo se houver justa causa, declarada no testamento, não 

pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, 

e de incomunicabilidade, sobre os bens da legítima.

§ 1º Não é permitido ao testador estabelecer a conversão dos bens da 

legítima em outros de espécie diversa.

§ 2º Mediante autorização judicial e havendo justa causa, podem ser alie-

nados os bens gravados, convertendo-se o produto em outros bens, que fica-

rão sub-rogados nos ônus dos primeiros.

Art. 1.849. O herdeiro necessário, a quem o testador deixar a sua parte 

disponível, ou algum legado, não perderá o direito à legítima.

Art. 1.850. Para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o 

testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar.

CAPÍTULO III 

DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO

Art. 1.851. Dá-se o direito de representação, quando a lei chama certos 

parentes do falecido a suceder em todos os direitos, em que ele sucederia, se 

vivo fosse.

Art. 1.852. O direito de representação dá-se na linha reta descendente, 

mas nunca na ascendente.

Art. 1.853. Na linha transversal, somente se dá o direito de represen-

tação em favor dos filhos de irmãos do falecido, quando com irmãos deste 

concorrerem.

Art. 1.854. Os representantes só podem herdar, como tais, o que herda-

ria o representado, se vivo fosse.

Art. 1.855. O quinhão do representado partir-se-á por igual entre os re-

presentantes.
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Art. 1.856. O renunciante à herança de uma pessoa poderá representá-la 

na sucessão de outra.

TITULO III 

DA SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA

CAPITULO I 

DO TESTAMENTO EM GERAL

Art. 1.857. Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade 

dos seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte.

§ 1º A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no tes-

tamento.

§ 2º São válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, 

ainda que o testador somente a elas se tenha limitado.

Art. 1.858. O testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a 

qualquer tempo.

Art. 1.859. Extingue-se em cinco anos o direito de impugnar a validade 

do testamento, contado o prazo da data do seu registro.

CAPÍTULO II 

DA CAPACIDADE DE TESTAR

Art. 1.860. Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fa-

zê-lo, não tiverem pleno discernimento.

Parágrafo único. Podem testar os maiores de dezesseis anos.

Art. 1.861. A incapacidade superveniente do testador não invalida o tes-

tamento, nem o testamento do incapaz se valida com a superveniência da 

capacidade.
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CAPÍTULO III 

DAS FORMAS ORDINÁRIAS DO TESTAMENTO

Seção I 

Disposições Gerais

Art. 1.862. São testamentos ordinários:

I – o público;

II – o cerrado;

III – o particular.

Art. 1.863. É proibido o testamento conjuntivo, seja simultâneo, recípro-

co ou correspectivo.

Seção II 

Do Testamento Público

Art. 1.864. São requisitos essenciais do testamento público:

I – ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de 

notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de 

minuta, notas ou apontamentos;

II – lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador 

e a duas testemunhas, a um só tempo; ou pelo testador, se o quiser, na pre-

sença destas e do oficial;

III – ser o instrumento, em seguida à leitura, assinado pelo testador, pelas 

testemunhas e pelo tabelião.

Parágrafo único. O testamento público pode ser escrito manualmente ou 

mecanicamente, bem como ser feito pela inserção da declaração de vontade 

em partes impressas de livro de notas, desde que rubricadas todas as páginas 

pelo testador, se mais de uma.

Art. 1.865. Se o testador não souber, ou não puder assinar, o tabelião ou 

seu substituto legal assim o declarará, assinando, neste caso, pelo testador, 

e, a seu rogo, uma das testemunhas instrumentárias.
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Art. 1.866. O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o seu testa-

mento, e, se não o souber, designará quem o leia em seu lugar, presentes as 

testemunhas.

Art. 1.867. Ao cego só se permite o testamento público, que lhe será lido, 

em voz alta, duas vezes, uma pelo tabelião ou por seu substituto legal, e a 

outra por uma das testemunhas, designada pelo testador, fazendo-se de tudo 

circunstanciada menção no testamento.

Seção III 

Do Testamento Cerrado

Art. 1.868. O testamento escrito pelo testador, ou por outra pessoa, a 

seu rogo, e por aquele assinado, será válido se aprovado pelo tabelião ou seu 

substituto legal, observadas as seguintes formalidades:

I – que o testador o entregue ao tabelião em presença de duas testemu-

nhas;

II – que o testador declare que aquele é o seu testamento e quer que seja 

aprovado;

III – que o tabelião lavre, desde logo, o auto de aprovação, na presença 

de duas testemunhas, e o leia, em seguida, ao testador e testemunhas;

IV – que o auto de aprovação seja assinado pelo tabelião, pelas testemu-

nhas e pelo testador.

Parágrafo único. O testamento cerrado pode ser escrito mecanicamente, 

desde que seu subscritor numere e autentique, com a sua assinatura, todas 

as paginas.

Art. 1.869. O tabelião deve começar o auto de aprovação imediatamente 

depois da última palavra do testador, declarando, sob sua fé, que o testador 

lhe entregou para ser aprovado na presença das testemunhas; passando a 

cerrar e coser o instrumento aprovado.

Parágrafo único. Se não houver espaço na última folha do testamento, 

para início da aprovação, o tabelião aporá nele o seu sinal público, mencio-

nando a circunstância no auto.
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Art. 1.870. Se o tabelião tiver escrito o testamento a rogo do testador, 

poderá, não obstante, aprová-lo.

Art. 1.871. O testamento pode ser escrito em língua nacional ou estran-

geira, pelo próprio testador, ou por outrem, a seu rogo.

Art. 1.872. Não pode dispor de seus bens em testamento cerrado quem 

não saiba ou não possa ler.

Art. 1.873. Pode fazer testamento cerrado o surdo-mudo, contanto que o 

escreva todo, e o assine de sua mão, e que, ao entregá-lo ao oficial público, 

ante as duas testemunhas, escreva, na face externa do papel ou do envoltó-

rio, que aquele é o seu testamento, cuja aprovação lhe pede.

Art. 1.874. Depois de aprovado e cerrado, será o testamento entregue ao 

testador, e o tabelião lançará, no seu livro, nota do lugar, dia, mês e ano em 

que o testamento foi aprovado e entregue.

Art. 1.875. Falecido o testador, o testamento será apresentado ao juiz, 

que o abrirá e o fará registrar, ordenando seja cumprido, se não achar vício 

externo que o torne eivado de nulidade ou suspeito de falsidade.

Seção IV 

Do Testamento Particular

Art. 1.876. O testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou 

mediante processo mecânico.

§ 1º Se escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à sua validade 

seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos três 

testemunhas, que o devem subscrever.

§ 2º Se elaborado por processo mecânico, não pode conter rasuras ou es-

paços em branco, devendo ser assinado pelo testador, depois de o ter lido na 

presença de pelo menos três testemunhas, que o subscreverão.

Art. 1.877. Morto o testador, publicar-se-á em juízo o testamento, com 

citação dos herdeiros legítimos.
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Art. 1.878. Se as testemunhas forem contestes sobre o fato da dispo-

sição, ou, ao menos, sobre a sua leitura perante elas, e se reconhecerem 

as próprias assinaturas, assim como a do testador, o testamento será con-

firmado.

Parágrafo único. Se faltarem testemunhas, por morte ou ausência, e se 

pelo menos uma delas o reconhecer, o testamento poderá ser confirmado, se, 

a critério do juiz, houver prova suficiente de sua veracidade.

Art. 1.879. Em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o tes-

tamento particular de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemu-

nhas, poderá ser confirmado, a critério do juiz.

Art. 1.880. O testamento particular pode ser escrito em língua estrangei-

ra, contanto que as testemunhas a compreendam.

CAPÍTULO IV 

DOS CODICILOS

Art. 1.881. Toda pessoa capaz de testar poderá, mediante escrito parti-

cular seu, datado e assinado, fazer disposições especiais sobre o seu enterro, 

sobre esmolas de pouca monta a certas e determinadas pessoas, ou, indeter-

minadamente, aos pobres de certo lugar, assim como legar móveis, roupas ou 

joias, de pouco valor, de seu uso pessoal.

Art. 1.882. Os atos a que se refere o artigo antecedente, salvo direito de 

terceiro, valerão como codicilos, deixe ou não testamento o autor.

Art. 1.883. Pelo modo estabelecido no art. 1.881, poder-se-ão nomear ou 

substituir testamenteiros.

Art. 1.884. Os atos previstos nos artigos antecedentes revogam-se por 

atos iguais, e consideram-se revogados, se, havendo testamento posterior, 

de qualquer natureza, este os não confirmar ou modificar.

Art. 1.885. Se estiver fechado o codicilo, abrir-se-á do mesmo modo que 

o testamento cerrado.
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CAPÍTULO V 

DOS TESTAMENTOS ESPECIAIS

Seção I 

Disposições Gerais

Art. 1.886. São testamentos especiais:

I – o marítimo;

II – o aeronáutico;

III – o militar.

Art. 1.887. Não se admitem outros testamentos especiais além dos con-

templados neste Código.

Seção II 

Do Testamento Marítimo e do Testamento Aeronáutico

Art. 1.888. Quem estiver em viagem, a bordo de navio nacional, de guer-

ra ou mercante, pode testar perante o comandante, em presença de duas tes-

temunhas, por forma que corresponda ao testamento público ou ao cerrado.

Parágrafo único. O registro do testamento será feito no diário de bordo.

Art. 1.889. Quem estiver em viagem, a bordo de aeronave militar ou co-

mercial, pode testar perante pessoa designada pelo comandante, observado 

o disposto no artigo antecedente.

Art. 1.890. O testamento marítimo ou aeronáutico ficará sob a guarda 

do comandante, que o entregará às autoridades administrativas do primeiro 

porto ou aeroporto nacional, contra recibo averbado no diário de bordo.

Art. 1.891. Caducará o testamento marítimo, ou aeronáutico, se o testa-

dor não morrer na viagem, nem nos noventa dias subsequentes ao seu de-

sembarque em terra, onde possa fazer, na forma ordinária, outro testamento.

Art. 1.892. Não valerá o testamento marítimo, ainda que feito no curso 

de uma viagem, se, ao tempo em que se fez, o navio estava em porto onde o 

testador pudesse desembarcar e testar na forma ordinária.

https://www.grancursosonline.com.br


259

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Seção III 

Do Testamento Militar

Art. 1.893. O testamento dos militares e demais pessoas a serviço das 

Forças Armadas em campanha, dentro do País ou fora dele, assim como em 

praça sitiada, ou que esteja de comunicações interrompidas, poderá fazer-se, 

não havendo tabelião ou seu substituto legal, ante duas, ou três testemu-

nhas, se o testador não puder, ou não souber assinar, caso em que assinará 

por ele uma delas.

§ 1º Se o testador pertencer a corpo ou seção de corpo destacado, o tes-

tamento será escrito pelo respectivo comandante, ainda que de graduação ou 

posto inferior.

§ 2º Se o testador estiver em tratamento em hospital, o testamento será 

escrito pelo respectivo oficial de saúde, ou pelo diretor do estabelecimento.

§ 3º Se o testador for o oficial mais graduado, o testamento será escrito 

por aquele que o substituir.

Art. 1.894. Se o testador souber escrever, poderá fazer o testamento de 

seu punho, contanto que o date e assine por extenso, e o apresente aberto 

ou cerrado, na presença de duas testemunhas ao auditor, ou ao oficial de pa-

tente, que lhe faça as vezes neste mister.

Parágrafo único. O auditor, ou o oficial a quem o testamento se apresente 

notará, em qualquer parte dele, lugar, dia, mês e ano, em que lhe for apre-

sentado, nota esta que será assinada por ele e pelas testemunhas.

Art. 1.895. Caduca o testamento militar, desde que, depois dele, o tes-

tador esteja, noventa dias seguidos, em lugar onde possa testar na forma 

ordinária, salvo se esse testamento apresentar as solenidades prescritas no 

parágrafo único do artigo antecedente.

Art. 1.896. As pessoas designadas no art. 1.893, estando empenhadas 

em combate, ou feridas, podem testar oralmente, confiando a sua última 

vontade a duas testemunhas.
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Parágrafo único. Não terá efeito o testamento se o testador não morrer na 

guerra ou convalescer do ferimento.

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS

Art. 1.897. A nomeação de herdeiro, ou legatário, pode fazer-se pura e 

simplesmente, sob condição, para certo fim ou modo, ou por certo motivo.

Art. 1.898. A designação do tempo em que deva começar ou cessar o 

direito do herdeiro, salvo nas disposições fideicomissárias, ter-se-á por não 

escrita.

Art. 1.899. Quando a cláusula testamentária for suscetível de interpreta-

ções diferentes, prevalecerá a que melhor assegure a observância da vontade 

do testador.

Art. 1.900. É nula a disposição:

I – que institua herdeiro ou legatário sob a condição captatória de que este 

disponha, também por testamento, em benefício do testador, ou de terceiro;

II – que se refira a pessoa incerta, cuja identidade não se possa averiguar;

III – que favoreça a pessoa incerta, cometendo a determinação de sua 

identidade a terceiro;

IV – que deixe a arbítrio do herdeiro, ou de outrem, fixar o valor do legado;

V – que favoreça as pessoas a que se referem os arts. 1.801 e 1.802.

Art. 1.901. Valerá a disposição:

I – em favor de pessoa incerta que deva ser determinada por terceiro, den-

tre duas ou mais pessoas mencionadas pelo testador, ou pertencentes a uma 

família, ou a um corpo coletivo, ou a um estabelecimento por ele designado;

II – em remuneração de serviços prestados ao testador, por ocasião da 

moléstia de que faleceu, ainda que fique ao arbítrio do herdeiro ou de outrem 

determinar o valor do legado.

Art. 1.902. A disposição geral em favor dos pobres, dos estabelecimentos 

particulares de caridade, ou dos de assistência pública, entender-se-á relati-
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va aos pobres do lugar do domicílio do testador ao tempo de sua morte, ou 

dos estabelecimentos aí sitos, salvo se manifestamente constar que tinha em 

mente beneficiar os de outra localidade.

Parágrafo único. Nos casos deste artigo, as instituições particulares prefe-

rirão sempre às públicas.

Art. 1.903. O erro na designação da pessoa do herdeiro, do legatário, ou 

da coisa legada anula a disposição, salvo se, pelo contexto do testamento, 

por outros documentos, ou por fatos inequívocos, se puder identificar a pes-

soa ou coisa a que o testador queria referir-se.

Art. 1.904. Se o testamento nomear dois ou mais herdeiros, sem dis-

criminar a parte de cada um, partilhar-se-á por igual, entre todos, a porção 

disponível do testador.

Art. 1.905. Se o testador nomear certos herdeiros individualmente e ou-

tros coletivamente, a herança será dividida em tantas quotas quantos forem 

os indivíduos e os grupos designados.

Art. 1.906. Se forem determinadas as quotas de cada herdeiro, e não 

absorverem toda a herança, o remanescente pertencerá aos herdeiros legíti-

mos, segundo a ordem da vocação hereditária.

Art. 1.907. Se forem determinados os quinhões de uns e não os de ou-

tros herdeiros, distribuir-se-á por igual a estes últimos o que restar, depois de 

completas as porções hereditárias dos primeiros.

Art. 1.908. Dispondo o testador que não caiba ao herdeiro instituído 

certo e determinado objeto, dentre os da herança, tocará ele aos herdeiros 

legítimos.

Art. 1.909. São anuláveis as disposições testamentárias inquinadas de 

erro, dolo ou coação.

Parágrafo único. Extingue-se em quatro anos o direito de anular a disposi-

ção, contados de quando o interessado tiver conhecimento do vício.

Art. 1.910. A ineficácia de uma disposição testamentária importa a das 

outras que, sem aquela, não teriam sido determinadas pelo testador.
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Art. 1.911. A cláusula de inalienabilidade, imposta aos bens por ato de 

liberalidade, implica impenhorabilidade e incomunicabilidade.

Parágrafo único. No caso de desapropriação de bens clausulados, ou de 

sua alienação, por conveniência econômica do donatário ou do herdeiro, me-

diante autorização judicial, o produto da venda converter-se-á em outros 

bens, sobre os quais incidirão as restrições apostas aos primeiros.

CAPÍTULO VII 

DOS LEGADOS

Seção I 

Disposições Gerais

Art. 1.912. É ineficaz o legado de coisa certa que não pertença ao testa-

dor no momento da abertura da sucessão.

Art. 1.913. Se o testador ordenar que o herdeiro ou legatário entregue 

coisa de sua propriedade a outrem, não o cumprindo ele, entender-se-á que 

renunciou à herança ou ao legado.

Art. 1.914. Se tão somente em parte a coisa legada pertencer ao testa-

dor, ou, no caso do artigo antecedente, ao herdeiro ou ao legatário, só quanto 

a essa parte valerá o legado.

Art. 1.915. Se o legado for de coisa que se determine pelo gênero, será o 

mesmo cumprido, ainda que tal coisa não exista entre os bens deixados pelo 

testador.

Art. 1.916. Se o testador legar coisa sua, singularizando-a, só terá eficá-

cia o legado se, ao tempo do seu falecimento, ela se achava entre os bens da 

herança; se a coisa legada existir entre os bens do testador, mas em quanti-

dade inferior à do legado, este será eficaz apenas quanto à existente.

Art. 1.917. O legado de coisa que deva encontrar-se em determinado lu-

gar só terá eficácia se nele for achada, salvo se removida a título transitório.

https://www.grancursosonline.com.br


263

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Art. 1.918. O legado de crédito, ou de quitação de dívida, terá eficácia 

somente até a importância desta, ou daquele, ao tempo da morte do testador.

§ 1º Cumpre-se o legado, entregando o herdeiro ao legatário o título res-

pectivo.

§ 2º Este legado não compreende as dívidas posteriores à data do testa-

mento.

Art. 1.919. Não o declarando expressamente o testador, não se reputará 

compensação da sua dívida o legado que ele faça ao credor.

Parágrafo único. Subsistirá integralmente o legado, se a dívida lhe foi pos-

terior, e o testador a solveu antes de morrer.

Art. 1.920. O legado de alimentos abrange o sustento, a cura, o vestuário 

e a casa, enquanto o legatário viver, além da educação, se ele for menor.

Art. 1.921. O legado de usufruto, sem fixação de tempo, entende-se dei-

xado ao legatário por toda a sua vida.

Art. 1.922. Se aquele que legar um imóvel lhe ajuntar depois novas aqui-

sições, estas, ainda que contíguas, não se compreendem no legado, salvo 

expressa declaração em contrário do testador.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo às benfeitorias ne-

cessárias, úteis ou voluptuárias feitas no prédio legado.

Seção II 

Dos Efeitos do Legado e do seu Pagamento

Art. 1.923. Desde a abertura da sucessão, pertence ao legatário a coisa 

certa, existente no acervo, salvo se o legado estiver sob condição suspensiva.

§ 1º Não se defere de imediato a posse da coisa, nem nela pode o legatá-

rio entrar por autoridade própria.

§ 2º O legado de coisa certa existente na herança transfere também ao 

legatário os frutos que produzir, desde a morte do testador, exceto se depen-

dente de condição suspensiva, ou de termo inicial.
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Art. 1.924. O direito de pedir o legado não se exercerá, enquanto se liti-

gue sobre a validade do testamento, e, nos legados condicionais, ou a prazo, 

enquanto esteja pendente a condição ou o prazo não se vença.

Art. 1.925. O legado em dinheiro só vence juros desde o dia em que se 

constituir em mora a pessoa obrigada a prestá-lo.

Art. 1.926. Se o legado consistir em renda vitalícia ou pensão periódica, 

esta ou aquela correrá da morte do testador.

Art. 1.927. Se o legado for de quantidades certas, em prestações periódi-

cas, datará da morte do testador o primeiro período, e o legatário terá direito 

a cada prestação, uma vez encetado cada um dos períodos sucessivos, ainda 

que venha a falecer antes do termo dele.

Art. 1.928. Sendo periódicas as prestações, só no termo de cada período 

se poderão exigir.

Parágrafo único. Se as prestações forem deixadas a título de alimentos, 

pagar-se-ão no começo de cada período, sempre que outra coisa não tenha 

disposto o testador.

Art. 1.929. Se o legado consiste em coisa determinada pelo gênero, ao 

herdeiro tocará escolhê-la, guardando o meio-termo entre as congêneres da 

melhor e pior qualidade.

Art. 1.930. O estabelecido no artigo antecedente será observado, quando 

a escolha for deixada a arbítrio de terceiro; e, se este não a quiser ou não a 

puder exercer, ao juiz competirá fazê-la, guardado o disposto na última parte 

do artigo antecedente.

Art. 1.931. Se a opção foi deixada ao legatário, este poderá escolher, do 

gênero determinado, a melhor coisa que houver na herança; e, se nesta não 

existir coisa de tal gênero, dar-lhe-á de outra congênere o herdeiro, observa-

da a disposição na última parte do art. 1.929.

Art. 1.932. No legado alternativo, presume-se deixada ao herdeiro a opção.

Art. 1.933. Se o herdeiro ou legatário a quem couber a opção falecer an-

tes de exercê-la, passará este poder aos seus herdeiros.
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Art. 1.934. No silêncio do testamento, o cumprimento dos legados in-

cumbe aos herdeiros e, não os havendo, aos legatários, na proporção do que 

herdaram.

Parágrafo único. O encargo estabelecido neste artigo, não havendo dispo-

sição testamentária em contrário, caberá ao herdeiro ou legatário incumbido 

pelo testador da execução do legado; quando indicados mais de um, os one-

rados dividirão entre si o ônus, na proporção do que recebam da herança.

Art. 1.935. Se algum legado consistir em coisa pertencente a herdeiro 

ou legatário (art. 1.913), só a ele incumbirá cumpri-lo, com regresso contra 

os co-herdeiros, pela quota de cada um, salvo se o contrário expressamente 

dispôs o testador.

Art. 1.936. As despesas e os riscos da entrega do legado correm à conta 

do legatário, se não dispuser diversamente o testador.

Art. 1.937. A coisa legada entregar-se-á, com seus acessórios, no lugar 

e estado em que se achava ao falecer o testador, passando ao legatário com 

todos os encargos que a onerarem.

Art. 1.938. Nos legados com encargo, aplica-se ao legatário o disposto 

neste Código quanto às doações de igual natureza.

Seção III 

Da Caducidade dos Legados

Art. 1.939. Caducará o legado:

I – se, depois do testamento, o testador modificar a coisa legada, ao ponto 

de já não ter a forma nem lhe caber a denominação que possuía;

II – se o testador, por qualquer título, alienar no todo ou em parte a coisa 

legada; nesse caso, caducará até onde ela deixou de pertencer ao testador;

III – se a coisa perecer ou for evicta, vivo ou morto o testador, sem culpa 

do herdeiro ou legatário incumbido do seu cumprimento;

IV – se o legatário for excluído da sucessão, nos termos do art. 1.815;

V – se o legatário falecer antes do testador.
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Art. 1.940. Se o legado for de duas ou mais coisas alternativamente, e 

algumas delas perecerem, subsistirá quanto às restantes; perecendo parte de 

uma, valerá, quanto ao seu remanescente, o legado.

CAPÍTULO VIII 

DO DIREITO DE ACRESCER ENTRE HERDEIROS E LEGATÁRIOS

Art. 1.941. Quando vários herdeiros, pela mesma disposição testamentá-

ria, forem conjuntamente chamados à herança em quinhões não determina-

dos, e qualquer deles não puder ou não quiser aceitá-la, a sua parte acresce-

rá à dos co-herdeiros, salvo o direito do substituto.

Art. 1.942. O direito de acrescer competirá aos colegatários, quando no-

meados conjuntamente a respeito de uma só coisa, determinada e certa, ou 

quando o objeto do legado não puder ser dividido sem risco de desvalorização.

Art. 1.943. Se um dos co-herdeiros ou colegatários, nas condições do 

artigo antecedente, morrer antes do testador; se renunciar a herança ou le-

gado, ou destes for excluído, e, se a condição sob a qual foi instituído não se 

verificar, acrescerá o seu quinhão, salvo o direito do substituto, à parte dos 

co-herdeiros ou colegatários conjuntos.

Parágrafo único. Os co-herdeiros ou colegatários, aos quais acresceu o 

quinhão daquele que não quis ou não pôde suceder, ficam sujeitos às obriga-

ções ou encargos que o oneravam.

Art. 1.944. Quando não se efetua o direito de acrescer, transmite-se aos 

herdeiros legítimos a quota vaga do nomeado.

Parágrafo único. Não existindo o direito de acrescer entre os colegatários, 

a quota do que faltar acresce ao herdeiro ou ao legatário incumbido de satis-

fazer esse legado, ou a todos os herdeiros, na proporção dos seus quinhões, 

se o legado se deduziu da herança.

Art. 1.945. Não pode o beneficiário do acréscimo repudiá-lo separada-

mente da herança ou legado que lhe caiba, salvo se o acréscimo comportar 

encargos especiais impostos pelo testador; nesse caso, uma vez repudiado, 
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reverte o acréscimo para a pessoa a favor de quem os encargos foram insti-

tuídos.

Art. 1.946. Legado um só usufruto conjuntamente a duas ou mais pesso-

as, a parte da que faltar acresce aos colegatários.

Parágrafo único. Se não houver conjunção entre os colegatários, ou se, 

apesar de conjuntos, só lhes foi legada certa parte do usufruto, consolidar-

-se-ão na propriedade as quotas dos que faltarem, à medida que eles forem 

faltando.

CAPÍTULO IX 

DAS SUBSTITUIÇÕES

Seção I 

Da Substituição Vulgar e da Recíproca

Art. 1.947. O testador pode substituir outra pessoa ao herdeiro ou ao le-

gatário nomeado, para o caso de um ou outro não querer ou não poder acei-

tar a herança ou o legado, presumindo-se que a substituição foi determinada 

para as duas alternativas, ainda que o testador só a uma se refira.

Art. 1.948. Também é lícito ao testador substituir muitas pessoas por 

uma só, ou vice-versa, e ainda substituir com reciprocidade ou sem ela.

Art. 1.949. O substituto fica sujeito à condição ou encargo imposto ao 

substituído, quando não for diversa a intenção manifestada pelo testador, ou 

não resultar outra coisa da natureza da condição ou do encargo.

Art. 1.950. Se, entre muitos co-herdeiros ou legatários de partes desi-

guais, for estabelecida substituição recíproca, a proporção dos quinhões fi-

xada na primeira disposição entender-se-á mantida na segunda; se, com as 

outras anteriormente nomeadas, for incluída mais alguma pessoa na substi-

tuição, o quinhão vago pertencerá em partes iguais aos substitutos.
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Seção II 

Da Substituição Fideicomissária

Art. 1.951. Pode o testador instituir herdeiros ou legatários, estabele-

cendo que, por ocasião de sua morte, a herança ou o legado se transmita ao 

fiduciário, resolvendo-se o direito deste, por sua morte, a certo tempo ou sob 

certa condição, em favor de outrem, que se qualifica de fideicomissário.

Art. 1.952. A substituição fideicomissária somente se permite em favor 

dos não concebidos ao tempo da morte do testador.

Parágrafo único. Se, ao tempo da morte do testador, já houver nascido o 

fideicomissário, adquirirá este a propriedade dos bens fideicometidos, con-

vertendo-se em usufruto o direito do fiduciário.

Art. 1.953. O fiduciário tem a propriedade da herança ou legado, mas 

restrita e resolúvel.

Parágrafo único. O fiduciário é obrigado a proceder ao inventário dos bens 

gravados, e a prestar caução de restituí-los se o exigir o fideicomissário.

Art. 1.954. Salvo disposição em contrário do testador, se o fiduciário re-

nunciar a herança ou o legado, defere-se ao fideicomissário o poder de aceitar.

Art. 1.955. O fideicomissário pode renunciar a herança ou o legado, e, 

neste caso, o fideicomisso caduca, deixando de ser resolúvel a propriedade do 

fiduciário, se não houver disposição contrária do testador.

Art. 1.956. Se o fideicomissário aceitar a herança ou o legado, terá direi-

to à parte que, ao fiduciário, em qualquer tempo acrescer.

Art. 1.957. Ao sobrevir a sucessão, o fideicomissário responde pelos en-

cargos da herança que ainda restarem.

Art. 1.958. Caduca o fideicomisso se o fideicomissário morrer antes do fi-

duciário, ou antes de realizar-se a condição resolutória do direito deste último; 

nesse caso, a propriedade consolida-se no fiduciário, nos termos do art. 1.955.

Art. 1.959. São nulos os fideicomissos além do segundo grau.

Art. 1.960. A nulidade da substituição ilegal não prejudica a instituição, 

que valerá sem o encargo resolutório.
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CAPÍTULO X 

DA DESERDAÇÃO

Art. 1.961. Os herdeiros necessários podem ser privados de sua legítima, 

ou deserdados, em todos os casos em que podem ser excluídos da sucessão.

Art. 1.962. Além das causas mencionadas no art. 1.814, autorizam a de-

serdação dos descendentes por seus ascendentes:

I – ofensa física;

II – injúria grave;

III – relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto;

IV – desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade.

Art. 1.963. Além das causas enumeradas no art. 1.814, autorizam a de-

serdação dos ascendentes pelos descendentes:

I – ofensa física;

II – injúria grave;

III – relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou a do neto, 

ou com o marido ou companheiro da filha ou o da neta;

IV – desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfer-

midade.

Art. 1.964. Somente com expressa declaração de causa pode a deserda-

ção ser ordenada em testamento.

Art. 1.965. Ao herdeiro instituído, ou àquele a quem aproveite a deserda-

ção, incumbe provar a veracidade da causa alegada pelo testador.

Parágrafo único. O direito de provar a causa da deserdação extingue-se no 

prazo de quatro anos, a contar da data da abertura do testamento.

CAPÍTULO XI 

DA REDUÇÃO DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS

Art. 1.966. O remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos, quando 

o testador só em parte dispuser da quota hereditária disponível.
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Art. 1.967. As disposições que excederem a parte disponível reduzir-se-ão 

aos limites dela, de conformidade com o disposto nos parágrafos seguintes.

§ 1º Em se verificando excederem as disposições testamentárias a porção 

disponível, serão proporcionalmente reduzidas as quotas do herdeiro ou her-

deiros instituídos, até onde baste, e, não bastando, também os legados, na 

proporção do seu valor.

§ 2º Se o testador, prevenindo o caso, dispuser que se inteirem, de prefe-

rência, certos herdeiros e legatários, a redução far-se-á nos outros quinhões 

ou legados, observando-se a seu respeito a ordem estabelecida no parágrafo 

antecedente.

Art. 1.968. Quando consistir em prédio divisível o legado sujeito a redu-

ção, far-se-á esta dividindo-o proporcionalmente.

§ 1º Se não for possível a divisão, e o excesso do legado montar a mais de 

um quarto do valor do prédio, o legatário deixará inteiro na herança o imóvel 

legado, ficando com o direito de pedir aos herdeiros o valor que couber na 

parte disponível; se o excesso não for de mais de um quarto, aos herdeiros 

fará tornar em dinheiro o legatário, que ficará com o prédio.

§ 2º Se o legatário for ao mesmo tempo herdeiro necessário, poderá in-

teirar sua legítima no mesmo imóvel, de preferencia aos outros, sempre que 

ela e a parte subsistente do legado lhe absorverem o valor.

CAPÍTULO XII 

DA REVOGAÇÃO DO TESTAMENTO

Art. 1.969. O testamento pode ser revogado pelo mesmo modo e forma 

como pode ser feito.

Art. 1.970. A revogação do testamento pode ser total ou parcial.

Parágrafo único. Se parcial, ou se o testamento posterior não contiver 

cláusula revogatória expressa, o anterior subsiste em tudo que não for con-

trário ao posterior.
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Art. 1.971. A revogação produzirá seus efeitos, ainda quando o testamen-

to, que a encerra, vier a caducar por exclusão, incapacidade ou renúncia do 

herdeiro nele nomeado; não valerá, se o testamento revogatório for anulado 

por omissão ou infração de solenidades essenciais ou por vícios intrínsecos.

Art. 1.972. O testamento cerrado que o testador abrir ou dilacerar, ou 

for aberto ou dilacerado com seu consentimento, haver-se-á como revogado.

CAPÍTULO XIII 

DO ROMPIMENTO DO TESTAMENTO

Art. 1.973. Sobrevindo descendente sucessível ao testador, que não o 

tinha ou não o conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as 

suas disposições, se esse descendente sobreviver ao testador.

Art. 1.974. Rompe-se também o testamento feito na ignorância de exis-

tirem outros herdeiros necessários.

Art. 1.975. Não se rompe o testamento, se o testador dispuser da sua 

metade, não contemplando os herdeiros necessários de cuja existência saiba, 

ou quando os exclua dessa parte.

CAPÍTULO XIV 

DO TESTAMENTEIRO

Art. 1.976. O testador pode nomear um ou mais testamenteiros, con-

juntos ou separados, para lhe darem cumprimento às disposições de última 

vontade.

Art. 1.977. O testador pode conceder ao testamenteiro a posse e a ad-

ministração da herança, ou de parte dela, não havendo cônjuge ou herdeiros 

necessários.

Parágrafo único. Qualquer herdeiro pode requerer partilha imediata, ou 

devolução da herança, habilitando o testamenteiro com os meios necessários 

para o cumprimento dos legados, ou dando caução de prestá-los.
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Art. 1.978. Tendo o testamenteiro a posse e a administração dos bens, 

incumbe-lhe requerer inventário e cumprir o testamento.

Art. 1.979. O testamenteiro nomeado, ou qualquer parte interessada, 

pode requerer, assim como o juiz pode ordenar, de ofício, ao detentor do tes-

tamento, que o leve a registro.

Art. 1.980. O testamenteiro é obrigado a cumprir as disposições testa-

mentárias, no prazo marcado pelo testador, e a dar contas do que recebeu e 

despendeu, subsistindo sua responsabilidade enquanto durar a execução do 

testamento.

Art. 1.981. Compete ao testamenteiro, com ou sem o concurso do inven-

tariante e dos herdeiros instituídos, defender a validade do testamento.

Art. 1.982. Além das atribuições exaradas nos artigos antecedentes, terá 

o testamenteiro as que lhe conferir o testador, nos limites da lei.

Art. 1.983. Não concedendo o testador prazo maior, cumprirá o testa-

menteiro o testamento e prestará contas em cento e oitenta dias, contados 

da aceitação da testamentaria.

Parágrafo único. Pode esse prazo ser prorrogado se houver motivo sufi-

ciente.

Art. 1.984. Na falta de testamenteiro nomeado pelo testador, a execução 

testamentária compete a um dos cônjuges, e, em falta destes, ao herdeiro 

nomeado pelo juiz.

Art. 1.985. O encargo da testamentaria não se transmite aos herdeiros 

do testamenteiro, nem é delegável; mas o testamenteiro pode fazer-se re-

presentar em juízo e fora dele, mediante mandatário com poderes especiais.

Art. 1.986. Havendo simultaneamente mais de um testamenteiro, que 

tenha aceitado o cargo, poderá cada qual exercê-lo, em falta dos outros; mas 

todos ficam solidariamente obrigados a dar conta dos bens que lhes forem 

confiados, salvo se cada um tiver, pelo testamento, funções distintas, e a elas 

se limitar.

Art. 1.987. Salvo disposição testamentária em contrário, o testamentei-

ro, que não seja herdeiro ou legatário, terá direito a um prêmio, que, se o 
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testador não o houver fixado, será de um a cinco por cento, arbitrado pelo 

juiz, sobre a herança líquida, conforme a importância dela e maior ou menor 

dificuldade na execução do testamento.

Parágrafo único. O prêmio arbitrado será pago à conta da parte disponível, 

quando houver herdeiro necessário.

Art. 1.988. O herdeiro ou o legatário nomeado testamenteiro poderá pre-

ferir o prêmio à herança ou ao legado.

Art. 1.989. Reverterá à herança o prêmio que o testamenteiro perder, por 

ser removido ou por não ter cumprido o testamento.

Art. 1.990. Se o testador tiver distribuído toda a herança em legados, 

exercerá o testamenteiro as funções de inventariante.

TÍTULO IV 

DO INVENTÁRIO E DA PARTILHA

CAPÍTULO I 

DO INVENTÁRIO

Art. 1.991. Desde a assinatura do compromisso até a homologação da 

partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante.

CAPÍTULO II 

DOS SONEGADOS

Art. 1.992. O herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo 

no inventário quando estejam em seu poder, ou, com o seu conhecimento, no 

de outrem, ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixar de 

restituí-los, perderá o direito que sobre eles lhe cabia.

Art. 1.993. Além da pena cominada no artigo antecedente, se o sonega-

dor for o próprio inventariante, remover-se-á, em se provando a sonegação, 

ou negando ele a existência dos bens, quando indicados.
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Art. 1.994. A pena de sonegados só se pode requerer e impor em ação 

movida pelos herdeiros ou pelos credores da herança.

Parágrafo único. A sentença que se proferir na ação de sonegados, movida 

por qualquer dos herdeiros ou credores, aproveita aos demais interessados.

Art. 1.995. Se não se restituírem os bens sonegados, por já não os ter o 

sonegador em seu poder, pagará ele a importância dos valores que ocultou, 

mais as perdas e danos.

Art. 1.996. Só se pode arguir de sonegação o inventariante depois de 

encerrada a descrição dos bens, com a declaração, por ele feita, de não exis-

tirem outros por inventariar e partir, assim como arguir o herdeiro, depois de 

declarar-se no inventário que não os possui.

CAPÍTULO III 

DO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; 

mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da 

parte que na herança lhe coube.

§ 1º Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamen-

to de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, 

constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não 

se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz 

mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução 

do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução.

§ 2º No caso previsto no parágrafo antecedente, o credor será obrigado a 

iniciar a ação de cobrança no prazo de trinta dias, sob pena de se tornar de 

nenhum efeito a providência indicada.

Art. 1.998. As despesas funerárias, haja ou não herdeiros legítimos, sai-

rão do monte da herança; mas as de sufrágios por alma do falecido só obri-

garão a herança quando ordenadas em testamento ou codicilo.
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Art. 1.999. Sempre que houver ação regressiva de uns contra outros 

herdeiros, a parte do co-herdeiro insolvente dividir-se-á em proporção entre 

os demais.

Art. 2.000. Os legatários e credores da herança podem exigir que do 

patrimônio do falecido se discrimine o do herdeiro, e, em concurso com os 

credores deste, ser-lhes-ão preferidos no pagamento.

Art. 2.001. Se o herdeiro for devedor ao espólio, sua dívida será parti-

lhada igualmente entre todos, salvo se a maioria consentir que o débito seja 

imputado inteiramente no quinhão do devedor.

CAPÍTULO IV 

DA COLAÇÃO

Art. 2.002. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente 

comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doa-

ções que dele em vida receberam, sob pena de sonegação.

Parágrafo único. Para cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será 

computado na parte indisponível, sem aumentar a disponível.

Art. 2.003. A colação tem por fim igualar, na proporção estabelecida nes-

te Código, as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, obri-

gando também os donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não 

possuírem os bens doados.

Parágrafo único. Se, computados os valores das doações feitas em adian-

tamento de legítima, não houver no acervo bens suficientes para igualar as 

legítimas dos descendentes e do cônjuge, os bens assim doados serão con-

feridos em espécie, ou, quando deles já não disponha o donatário, pelo seu 

valor ao tempo da liberalidade.

Art. 2.004. O valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou es-

timativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade.

§ 1º Se do ato de doação não constar valor certo, nem houver estimação 

feita naquela época, os bens serão conferidos na partilha pelo que então se 

calcular valessem ao tempo da liberalidade.
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§ 2º Só o valor dos bens doados entrará em colação; não assim o das 

benfeitorias acrescidas, as quais pertencerão ao herdeiro donatário, corren-

do também à conta deste os rendimentos ou lucros, assim como os danos e 

perdas que eles sofrerem.

Art. 2.005. São dispensadas da colação as doações que o doador deter-

minar saiam da parte disponível, contanto que não a excedam, computado o 

seu valor ao tempo da doação.

Parágrafo único. Presume-se imputada na parte disponível a liberalidade 

feita a descendente que, ao tempo do ato, não seria chamado à sucessão na 

qualidade de herdeiro necessário.

Art. 2.006. A dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em 

testamento, ou no próprio título de liberalidade.

Art. 2.007. São sujeitas à redução as doações em que se apurar excesso 

quanto ao que o doador poderia dispor, no momento da liberalidade.

§ 1º O excesso será apurado com base no valor que os bens doados ti-

nham, no momento da liberalidade.

§ 2º A redução da liberalidade far-se-á pela restituição ao monte do ex-

cesso assim apurado; a restituição será em espécie, ou, se não mais existir o 

bem em poder do donatário, em dinheiro, segundo o seu valor ao tempo da 

abertura da sucessão, observadas, no que forem aplicáveis, as regras deste 

Código sobre a redução das disposições testamentárias.

§ 3º Sujeita-se a redução, nos termos do parágrafo antecedente, a parte 

da doação feita a herdeiros necessários que exceder a legítima e mais a quota 

disponível.

§ 4º Sendo várias as doações a herdeiros necessários, feitas em diferentes 

datas, serão elas reduzidas a partir da última, até a eliminação do excesso.

Art. 2.008. Aquele que renunciou a herança ou dela foi excluído, deve, 

não obstante, conferir as doações recebidas, para o fim de repor o que exce-

der o disponível.
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Art. 2.009. Quando os netos, representando os seus pais, sucederem aos 

avós, serão obrigados a trazer à colação, ainda que não o hajam herdado, o 

que os pais teriam de conferir.

Art. 2.010. Não virão à colação os gastos ordinários do ascendente com 

o descendente, enquanto menor, na sua educação, estudos, sustento, ves-

tuário, tratamento nas enfermidades, enxoval, assim como as despesas de 

casamento, ou as feitas no interesse de sua defesa em processo-crime.

Art. 2.011. As doações remuneratórias de serviços feitos ao ascendente 

também não estão sujeitas a colação.

Art. 2.012. Sendo feita a doação por ambos os cônjuges, no inventário de 

cada um se conferirá por metade.

CAPÍTULO V 

DA PARTILHA

Art. 2.013. O herdeiro pode sempre requerer a partilha, ainda que o tes-

tador o proíba, cabendo igual faculdade aos seus cessionários e credores.

Art. 2.014. Pode o testador indicar os bens e valores que devem compor 

os quinhões hereditários, deliberando ele próprio a partilha, que prevalecerá, 

salvo se o valor dos bens não corresponder às quotas estabelecidas.

Art. 2.015. Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigá-

vel, por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito particular, 

homologado pelo juiz.

Art. 2.016. Será sempre judicial a partilha, se os herdeiros divergirem, 

assim como se algum deles for incapaz.

Art. 2.017. No partilhar os bens, observar-se-á, quanto ao seu valor, na-

tureza e qualidade, a maior igualdade possível.

Art. 2.018. É válida a partilha feita por ascendente, por ato entre vivos 

ou de última vontade, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros 

necessários.
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Art. 2.019. Os bens insuscetíveis de divisão cômoda, que não couberem 

na meação do cônjuge sobrevivente ou no quinhão de um só herdeiro, serão 

vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, a não ser que haja 

acordo para serem adjudicados a todos.

§ 1º Não se fará a venda judicial se o cônjuge sobrevivente ou um ou mais 

herdeiros requererem lhes seja adjudicado o bem, repondo aos outros, em 

dinheiro, a diferença, após avaliação atualizada.

§ 2º Se a adjudicação for requerida por mais de um herdeiro, observar-se-

-á o processo da licitação.

Art. 2.020. Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge so-

brevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que 

perceberam, desde a abertura da sucessão; têm direito ao reembolso das 

despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano a que, por 

dolo ou culpa, deram causa.

Art. 2.021. Quando parte da herança consistir em bens remotos do lugar 

do inventário, litigiosos, ou de liquidação morosa ou difícil, poderá proceder-

-se, no prazo legal, à partilha dos outros, reservando-se aqueles para uma 

ou mais sobrepartilhas, sob a guarda e a administração do mesmo ou diverso 

inventariante, e consentimento da maioria dos herdeiros.

Art. 2.022. Ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer 

outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha.

CAPÍTULO VI 

DA GARANTIA DOS QUINHÕES HEREDITÁRIOS

Art. 2.023. Julgada a partilha, fica o direito de cada um dos herdeiros 

circunscrito aos bens do seu quinhão.

Art. 2.024. Os co-herdeiros são reciprocamente obrigados a indenizar-se 

no caso de evicção dos bens aquinhoados.

Art. 2.025. Cessa a obrigação mútua estabelecida no artigo antecedente, 

havendo convenção em contrário, e bem assim dando-se a evicção por culpa 

do evicto, ou por fato posterior à partilha.
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Art. 2.026. O evicto será indenizado pelos co-herdeiros na proporção de 

suas quotas hereditárias, mas, se algum deles se achar insolvente, respon-

derão os demais na mesma proporção, pela parte desse, menos a quota que 

corresponderia ao indenizado.

CAPÍTULO VII 

DA ANULAÇÃO DA PARTILHA

Art. 2.027. A partilha é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, 

em geral, os negócios jurídicos. (Redação dada pela Lei n. 13.105, de 2015) 

(Vigência)

Parágrafo único. Extingue-se em um ano o direito de anular a partilha.

LIVRO COMPLEMENTAR 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este 

Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da 

metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Art. 2.029. Até dois anos após a entrada em vigor deste Código, os pra-

zos estabelecidos no parágrafo único do art. 1.238 e no parágrafo único do 

art. 1.242 serão acrescidos de dois anos, qualquer que seja o tempo transcor-

rido na vigência do anterior, Lei no 3.071, de 1º de janeiro de 1916.

Art. 2.030. O acréscimo de que trata o artigo antecedente, será feito nos 

casos a que se refere o § 4º do art. 1.228.

Art. 2.031. As associações, sociedades e fundações, constituídas na for-

ma das leis anteriores, bem como os empresários, deverão se adaptar às 

disposições deste Código até 11 de janeiro de 2007. (Redação dada pela Lei 

n. 11.127, de 2005)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às organizações reli-

giosas nem aos partidos políticos. (Incluído pela Lei n. 10.825, de 22.12.2003))
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Art. 2.032. As fundações, instituídas segundo a legislação anterior, inclu-

sive as de fins diversos dos previstos no parágrafo único do art. 62, subordi-

nam-se, quanto ao seu funcionamento, ao disposto neste Código.

Art. 2.033. Salvo o disposto em lei especial, as modificações dos atos 

constitutivos das pessoas jurídicas referidas no art. 44, bem como a sua 

transformação, incorporação, cisão ou fusão, regem-se desde logo por este 

Código.

Art. 2.034. A dissolução e a liquidação das pessoas jurídicas referidas no 

artigo antecedente, quando iniciadas antes da vigência deste Código, obede-

cerão ao disposto nas leis anteriores.

Art. 2.035. A validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituí-

dos antes da entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis 

anteriores, referidas no art. 2.045, mas os seus efeitos, produzidos após a 

vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido 

prevista pelas partes determinada forma de execução.

Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos 

de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar 

a função social da propriedade e dos contratos.

Art. 2.036. A locação de prédio urbano, que esteja sujeita à lei especial, 

por esta continua a ser regida.

Art. 2.037. Salvo disposição em contrário, aplicam-se aos empresários e 

sociedades empresárias as disposições de lei não revogadas por este Código, 

referentes a comerciantes, ou a sociedades comerciais, bem como a ativida-

des mercantis.

Art. 2.038. Fica proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, su-

bordinando-se as existentes, até sua extinção, às disposições do Código Civil 

anterior, Lei no 3.071, de 1º de janeiro de 1916, e leis posteriores.

§ 1º Nos aforamentos a que se refere este artigo é defeso:

I – cobrar laudêmio ou prestação análoga nas transmissões de bem afora-

do, sobre o valor das construções ou plantações;
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II – constituir subenfiteuse.

§ 2º A enfiteuse dos terrenos de marinha e acrescidos regula-se por lei 

especial.

Art. 2.039. O regime de bens nos casamentos celebrados na vigência do 

Código Civil anterior, Lei no 3.071, de 1º de janeiro de 1916, é o por ele es-

tabelecido.

Art. 2.040. A hipoteca legal dos bens do tutor ou curador, inscrita em con-

formidade com o inciso IV do art. 827 do Código Civil anterior, Lei no 3.071, 

de 1º de janeiro de 1916, poderá ser cancelada, obedecido o disposto no pa-

rágrafo único do art. 1.745 deste Código.

Art. 2.041. As disposições deste Código relativas à ordem da vocação 

hereditária (arts. 1.829 a 1.844) não se aplicam à sucessão aberta antes de 

sua vigência, prevalecendo o disposto na lei anterior (Lei no 3.071, de 1º de 

janeiro de 1916).

Art. 2.042. Aplica-se o disposto no caput do art. 1.848, quando aberta a 

sucessão no prazo de um ano após a entrada em vigor deste Código, ainda que 

o testamento tenha sido feito na vigência do anterior, Lei no 3.071, de 1º de 

janeiro de 1916; se, no prazo, o testador não aditar o testamento para declarar 

a justa causa de cláusula aposta à legítima, não subsistirá a restrição.

Art. 2.043. Até que por outra forma se disciplinem, continuam em vigor 

as disposições de natureza processual, administrativa ou penal, constantes de 

leis cujos preceitos de natureza civil hajam sido incorporados a este Código.

Art. 2.044. Este Código entrará em vigor 1 (um) ano após a sua publicação.

Art. 2.045. Revogam-se a Lei no 3.071, de 1º de janeiro de 1916 - Có-

digo Civil e a Parte Primeira do Código Comercial, Lei no 556, de 25 de junho 

de 1850.

Art. 2.046. Todas as remissões, em diplomas legislativos, aos Códigos 

referidos no artigo antecedente, consideram-se feitas às disposições corres-

pondentes deste Código.
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Brasília, 10 de janeiro de 2002; 181º da Independência e 114º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Aloysio Nunes Ferreira Filho

Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.1.2002
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LEI N. 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976

Mensagem de veto
Produção de efeito
(Vide Lei n. 13.818, de 2019) (Vigência)

Dispõe sobre as Sociedades por Ações.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

CARACTERÍSTICAS E NATUREZA DA COMPANHIA  

OU SOCIEDADE ANÔNIMA

Características

Art. 1º A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em 

ações, e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de 

emissão das ações subscritas ou adquiridas.

Objeto Social

Art. 2º Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, 

não contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes.

§ 1º Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas 

leis e usos do comércio.

§ 2º O estatuto social definirá o objeto de modo preciso e completo.

§ 3º A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; 

ainda que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de 

realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.
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Denominação

Art. 3º A sociedade será designada por denominação acompanhada das 

expressões “companhia” ou “sociedade anônima”, expressas por extenso ou 

abreviadamente mas vedada a utilização da primeira ao final.

§ 1º O nome do fundador, acionista, ou pessoa que por qualquer outro modo 

tenha concorrido para o êxito da empresa, poderá figurar na denominação.

§ 2º Se a denominação for idêntica ou semelhante a de companhia já exis-

tente, assistirá à prejudicada o direito de requerer a modificação, por via admi-

nistrativa (artigo 97) ou em juízo, e demandar as perdas e danos resultantes.

Companhia Aberta e Fechada

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, a companhia é aberta ou fechada confor-

me os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à nego-

ciação no mercado de valores mobiliários. (Redação dada pela Lei n. 10.303, 

de 2001)

§ 1º Somente os valores mobiliários de emissão de companhia registrada 

na Comissão de Valores Mobiliários podem ser negociados no mercado de va-

lores mobiliários. (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 2º Nenhuma distribuição pública de valores mobiliários será efetivada 

no mercado sem prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários. (Incluído 

pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 3º A Comissão de Valores Mobiliários poderá classificar as companhias aber-

tas em categorias, segundo as espécies e classes dos valores mobiliários por ela 

emitidos negociados no mercado, e especificará as normas sobre companhias 

abertas aplicáveis a cada categoria. (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 4º O registro de companhia aberta para negociação de ações no mer-

cado somente poderá ser cancelado se a companhia emissora de ações, o 

acionista controlador ou a sociedade que a controle, direta ou indiretamente, 

formular oferta pública para adquirir a totalidade das ações em circulação no 

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10303.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10303.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10303.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10303.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10303.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10303.htm#art2


285

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

mercado, por preço justo, ao menos igual ao valor de avaliação da compa-

nhia, apurado com base nos critérios, adotados de forma isolada ou combi-

nada, de patrimônio líquido contábil, de patrimônio líquido avaliado a preço 

de mercado, de fluxo de caixa descontado, de comparação por múltiplos, de 

cotação das ações no mercado de valores mobiliários, ou com base em outro 

critério aceito pela Comissão de Valores Mobiliários, assegurada a revisão do 

valor da oferta, em conformidade com o disposto no art. 4º-A. (Incluído pela 

Lei n. 10.303, de 2001)

§ 5º Terminado o prazo da oferta pública fixado na regulamentação expe-

dida pela Comissão de Valores Mobiliários, se remanescerem em circulação 

menos de 5% (cinco por cento) do total das ações emitidas pela companhia, a 

assembleia-geral poderá deliberar o resgate dessas ações pelo valor da oferta 

de que trata o § 4º, desde que deposite em estabelecimento bancário autori-

zado pela Comissão de Valores Mobiliários, à disposição dos seus titulares, o 

valor de resgate, não se aplicando, nesse caso, o disposto no § 6º do art. 44. 

(Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 6º O acionista controlador ou a sociedade controladora que adquirir 

ações da companhia aberta sob seu controle que elevem sua participação, 

direta ou indireta, em determinada espécie e classe de ações à porcentagem 

que, segundo normas gerais expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, 

impeça a liquidez de mercado das ações remanescentes, será obrigado a fa-

zer oferta pública, por preço determinado nos termos do § 4º, para aquisição 

da totalidade das ações remanescentes no mercado. (Incluído pela Lei n. 

10.303, de 2001)

Art. 4º-A. Na companhia aberta, os titulares de, no mínimo, 10% (dez 

por cento) das ações em circulação no mercado poderão requerer aos admi-

nistradores da companhia que convoquem assembleia especial dos acionistas 

titulares de ações em circulação no mercado, para deliberar sobre a realiza-

ção de nova avaliação pelo mesmo ou por outro critério, para efeito de de-

terminação do valor de avaliação da companhia, referido no § 4º do art. 4º. 

(Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10303.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10303.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10303.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10303.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10303.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10303.htm#art3


286

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 1º O requerimento deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias 

da divulgação do valor da oferta pública, devidamente fundamentado e acom-

panhado de elementos de convicção que demonstrem a falha ou imprecisão 

no emprego da metodologia de cálculo ou no critério de avaliação adotado, 

podendo os acionistas referidos no caput convocar a assembleia quando os 

administradores não atenderem, no prazo de 8 (oito) dias, ao pedido de con-

vocação. (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 2º Consideram-se ações em circulação no mercado todas as ações do 

capital da companhia aberta menos as de propriedade do acionista controla-

dor, de diretores, de conselheiros de administração e as em tesouraria. (In-

cluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 3º Os acionistas que requererem a realização de nova avaliação e aque-

les que votarem a seu favor deverão ressarcir a companhia pelos custos 

incorridos, caso o novo valor seja inferior ou igual ao valor inicial da oferta 

pública. (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 4º Caberá à Comissão de Valores Mobiliários disciplinar o disposto no 

art. 4º e neste artigo, e fixar prazos para a eficácia desta revisão. (Incluído 

pela Lei n. 10.303, de 2001)

CAPÍTULO II

CAPITAL SOCIAL

Seção I

Valor

Fixação no Estatuto e Moeda

Art. 5º O estatuto da companhia fixará o valor do capital social, expresso 

em moeda nacional.

Parágrafo único. A expressão monetária do valor do capital social realizado 

será corrigida anualmente (artigo 167).
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Alteração

Art. 6º O capital social somente poderá ser modificado com observância 

dos preceitos desta Lei e do estatuto social (artigos 166 a 174).

Seção II

Formação

Dinheiro e Bens

Art. 7º O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro 

ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro.

Avaliação

Art. 8º A avaliação dos bens será feita por 3 (três) peritos ou por empresa 

especializada, nomeados em assembleia-geral dos subscritores, convocada 

pela imprensa e presidida por um dos fundadores, instalando-se em primeira 

convocação com a presença desubscritores que representem metade, pelo 

menos, do capital social, e em segunda convocação com qualquer número. 

(Vide Decreto-lei n. 1.978, de 1982)

§ 1º Os peritos ou a empresa avaliadora deverão apresentar laudo fun-

damentado, com a indicação dos critérios de avaliação e dos elementos de 

comparação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens ava-

liados, e estarão presentes à assembleia que conhecer do laudo, a fim de 

prestarem as informações que lhes forem solicitadas.

§ 2º Se o subscritor aceitar o valor aprovado pela assembleia, os bens 

incorporar-se-ão ao patrimônio da companhia, competindo aos primeiros di-

retores cumprir as formalidades necessárias à respectiva transmissão.

§ 3º Se a assembleia não aprovar a avaliação, ou o subscritor não aceitar a 

avaliação aprovada, ficará sem efeito o projeto de constituição da companhia.
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§ 4º Os bens não poderão ser incorporados ao patrimônio da companhia 

por valor acima do que lhes tiver dado o subscritor.

§ 5º Aplica-se à assembleia referida neste artigo o disposto nos §§ 1º e 

2º do artigo 115.

§ 6º Os avaliadores e o subscritor responderão perante a companhia, os 

acionistas e terceiros, pelos danos que lhes causarem por culpa ou dolo na 

avaliação dos bens, sem prejuízo da responsabilidade penal em que tenham 

incorrido; no caso de bens em condomínio, a responsabilidade dos subscrito-

res é solidária.

Transferência dos Bens

Art. 9º Na falta de declaração expressa em contrário, os bens transferem-se 

à companhia a título de propriedade.

Responsabilidade do Subscritor

Art. 10. A responsabilidade civil dos subscritores ou acionistas que contri-

buírem com bens para a formação do capital social será idêntica à do vendedor.

Parágrafo único. Quando a entrada consistir em crédito, o subscritor ou 

acionista responderá pela solvência do devedor.

CAPÍTULO III

AÇÕES

Seção I

Número e Valor Nominal

Fixação no Estatuto

Art. 11. O estatuto fixará o número das ações em que se divide o capital 

social e estabelecerá se as ações terão, ou não, valor nominal.

§ 1º Na companhia com ações sem valor nominal, o estatuto poderá criar 

uma ou mais classes de ações preferenciais com valor nominal.
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§ 2º O valor nominal será o mesmo para todas as ações da companhia.

§ 3º O valor nominal das ações de companhia aberta não poderá ser infe-

rior ao mínimo fixado pela Comissão de Valores Mobiliários.

Alteração

Art. 12. O número e o valor nominal das ações somente poderão ser alte-

rados nos casos de modificação do valor do capital social ou da sua expressão 

monetária, de desdobramento ou grupamento de ações, ou de cancelamento 

de ações autorizado nesta Lei.

Seção II

Preço de Emissão

Ações com Valor Nominal

Art. 13. É vedada a emissão de ações por preço inferior ao seu valor nominal.

§ 1º A infração do disposto neste artigo importará nulidade do ato ou ope-

ração e responsabilidade dos infratores, sem prejuízo da ação penal que no 

caso couber.

§ 2º A contribuição do subscritor que ultrapassar o valor nominal consti-

tuirá reserva de capital (artigo 182, § 1º).

Ações sem Valor Nominal

Art. 14. O preço de emissão das ações sem valor nominal será fixado, na 

constituição da companhia, pelos fundadores, e no aumento de capital, pela 

assembleia-geral ou pelo conselho de administração (artigos 166 e 170, § 2º).

Parágrafo único. O preço de emissão pode ser fixado com parte destina-

da à formação de reserva de capital; na emissão de ações preferenciais com 

prioridade no reembolso do capital, somente a parcela que ultrapassar o valor 

de reembolso poderá ter essa destinação.
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Seção III

Espécies e Classes

Espécies

Art. 15. As ações, conforme a natureza dos direitos ou vantagens que 

confiram a seus titulares, são ordinárias, preferenciais, ou de fruição.

§ 1º As ações ordinárias da companhia fechada e as ações preferenciais da 

companhia aberta e fechada poderão ser de uma ou mais classes.

§ 2º O número de ações preferenciais sem direito a voto, ou sujeitas a restri-

ção no exercício desse direito, não pode ultrapassar 50% (cinquenta por cento) 

do total das ações emitidas. (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

Ações Ordinárias

Art. 16. As ações ordinárias de companhia fechada poderão ser de classes 

diversas, em função de:

I – conversibilidade em ações preferenciais; (Redação dada pela Lei n. 

9.457, de 1997)

II – exigência de nacionalidade brasileira do acionista; ou (Redação dada 

pela Lei n. 9.457, de 1997)

III – direito de voto em separado para o preenchimento de determinados 

cargos de órgãos administrativos. (Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

Parágrafo único. A alteração do estatuto na parte em que regula a diversi-

dade de classes, se não for expressamente prevista, e regulada, requererá a 

concordância de todos os titulares das ações atingidas.

Ações Preferenciais

Art. 17. As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem 

consistir: (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

I – em prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo;(Redação 

dada pela Lei n. 10.303, de 2001)
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II – em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele; ou 

(Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

III – na acumulação das preferências e vantagens de que tratam os incisos 

I e II.(Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 1º Independentemente do direito de receber ou não o valor de reem-

bolso do capital com prêmio ou sem ele, as ações preferenciais sem direito 

de voto ou com restrição ao exercício deste direito, somente serão admitidas 

à negociação no mercado de valores mobiliários se a elas for atribuída pelo 

menos uma das seguintes preferências ou vantagens:(Redação dada pela Lei 

n. 10.303, de 2001)

I – direito de participar do dividendo a ser distribuído, correspondente a, 

pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, cal-

culado na forma do art. 202, de acordo com o seguinte critério:(Incluído dada 

pela Lei n. 10.303, de 2001)

a) prioridade no recebimento dos dividendos mencionados neste inciso 

correspondente a, no mínimo, 3% (três por cento) do valor do patrimônio 

líquido da ação; e (Incluída dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

b) direito de participar dos lucros distribuídos em igualdade de condições 

com as ordinárias, depois de a estas assegurado dividendo igual ao mínimo 

prioritário estabelecido em conformidade com a alínea a; ou (Incluída dada 

pela Lei n. 10.303, de 2001)

II – direito ao recebimento de dividendo, por ação preferencial, pelo me-

nos 10% (dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária; ou 

(Incluído dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

III – direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle, 

nas condições previstas no art. 254-A, assegurado o dividendo pelo menos 

igual ao das ações ordinárias. (Incluído dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 2º Deverão constar do estatuto, com precisão e minúcia, outras prefe-

rências ou vantagens que sejam atribuídas aos acionistas sem direito a voto, 

ou com voto restrito, além das previstas neste artigo.(Redação dada pela Lei 

n. 10.303, de 2001)
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§ 3º Os dividendos, ainda que fixos ou cumulativos, não poderão ser dis-

tribuídos em prejuízo do capital social, salvo quando, em caso de liquidação 

da companhia, essa vantagem tiver sido expressamente assegurada.(Reda-

ção dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 4º Salvo disposição em contrário no estatuto, o dividendo prioritário não 

é cumulativo, a ação com dividendo fixo não participa dos lucros remanescen-

tes e a ação com dividendo mínimo participa dos lucros distribuídos em igual-

dade de condições com as ordinárias, depois de a estas assegurado dividendo 

igual ao mínimo.(Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 5º Salvo no caso de ações com dividendo fixo, o estatuto não pode ex-

cluir ou restringir o direito das ações preferenciais de participar dos aumentos 

de capital decorrentes da capitalização de reservas ou lucros (art. 169).(Re-

dação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 6º O estatuto pode conferir às ações preferenciais com prioridade na 

distribuição de dividendo cumulativo, o direito de recebê-lo, no exercício em 

que o lucro for insuficiente, à conta das reservas de capital de que trata o § 

1º do art. 182.(Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 7º Nas companhias objeto de desestatização poderá ser criada ação pre-

ferencial de classe especial, de propriedade exclusiva do ente desestatizante, 

à qual o estatuto social poderá conferir os poderes que especificar, inclusive 

o poder de veto às deliberações da assembleia-geral nas matérias que espe-

cificar.(Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

Vantagens Políticas

Art. 18. O estatuto pode assegurar a uma ou mais classes de ações pre-

ferenciais o direito de eleger, em votação em separado, um ou mais membros 

dos órgãos de administração.

Parágrafo único. O estatuto pode subordinar as alterações estatutárias 

que especificar à aprovação, em assembleia especial, dos titulares de uma ou 

mais classes de ações preferenciais.
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Regulação no Estatuto

Art. 19. O estatuto da companhia com ações preferenciais declarará as 

vantagens ou preferências atribuídas a cada classe dessas ações e as restri-

ções a que ficarão sujeitas, e poderá prever o resgate ou a amortização, a 

conversão de ações de uma classe em ações de outra e em ações ordinárias, 

e destas em preferenciais, fixando as respectivas condições.

Seção IV

Forma

Art. 20. As ações devem ser nominativas. (Redação dada pela Lei n. 

8.021, de 1990)

Ações Não Integralizadas

Art. 21. Além dos casos regulados em lei especial, as ações terão obri-

gatoriamente forma nominativa ou endossável até o integral pagamento do 

preço de emissão.

Determinação no Estatuto

Art. 22. O estatuto determinará a forma das ações e a conversibilidade 

de uma em outra forma.

Parágrafo único. As ações ordinárias da companhia aberta e ao menos 

uma das classes de ações ordinárias da companhia fechada, quando tiverem 

a forma ao portador, serão obrigatoriamente conversíveis, à vontade do acio-

nista, em nominativas endossáveis.
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Seção V

Certificados

Emissão

Art. 23. A emissão de certificado de ação somente será permitida depois de 

cumpridas as formalidades necessárias ao funcionamento legal da companhia.

§ 1º A infração do disposto neste artigo importa nulidade do certificado e 

responsabilidade dos infratores.

§ 2º Os certificados das ações, cujas entradas não consistirem em dinhei-

ro, só poderão ser emitidos depois de cumpridas as formalidades necessárias 

à transmissão de bens, ou de realizados os créditos.

§ 3º A companhia poderá cobrar o custo da substituição dos certificados, 

quando pedida pelo acionista.

Requisitos

Art. 24. Os certificados das ações serão escritos em vernáculo e conterão 

as seguintes declarações:

I – denominação da companhia, sua sede e prazo de duração;

II – o valor do capital social, a data do ato que o tiver fixado, o número de 

ações em que se divide e o valor nominal das ações, ou a declaração de que 

não têm valor nominal;

III – nas companhias com capital autorizado, o limite da autorização, em 

número de ações ou valor do capital social;

IV – o número de ações ordinárias e preferenciais das diversas classes, se 

houver, as vantagens ou preferências conferidas a cada classe e as limitações 

ou restrições a que as ações estiverem sujeitas;

V – o número de ordem do certificado e da ação, e a espécie e classe a 

que pertence;

VI – os direitos conferidos às partes beneficiárias, se houver;
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VII – a época e o lugar da reunião da assembleia-geral ordinária;

VIII – a data da constituição da companhia e do arquivamento e publica-

ção de seus atos constitutivos;

IX – o nome do acionista; (Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

X – o débito do acionista e a época e o lugar de seu pagamento, se a ação 

não estiver integralizada; (Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

XI – a data da emissão do certificado e as assinaturas de dois diretores, ou 

do agente emissor de certificados (art. 27). (Redação dada pela Lei n. 9.457, 

de 1997)

§ 1º A omissão de qualquer dessas declarações dá ao acionista direito à 

indenização por perdas e danos contra a companhia e os diretores na gestão 

dos quais os certificados tenham sido emitidos.

§ 2º Os certificados de ações emitidas por companhias abertas podem ser 

assinados por dois mandatários com poderes especiais, ou autenticados por 

chancela mecânica, observadas as normas expedidas pela Comissão de Valo-

res Mobiliários.(Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

Títulos Múltiplos e Cautelas

Art. 25. A companhia poderá, satisfeitos os requisitos do artigo 24, emitir 

certificados de múltiplos de ações e, provisoriamente, cautelas que as repre-

sentam.

Parágrafo único. Os títulos múltiplos das companhias abertas obedecerão à 

padronização de número de ações fixada pela Comissão de Valores Mobiliários.

Cupões

Art. 26. Aos certificados das ações ao portador podem ser anexados 

cupões relativos a dividendos ou outros direitos.

Parágrafo único. Os cupões conterão a denominação da companhia, a in-

dicação do lugar da sede, o número de ordem do certificado, a classe da ação 

e o número de ordem do cupão.
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Agente Emissor de Certificados

Art. 27. A companhia pode contratar a escrituração e a guarda dos livros de 

registro e transferência de ações e a emissão dos certificados com instituição fi-

nanceira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a manter esse serviço.

§ 1º Contratado o serviço, somente o agente emissor poderá praticar os 

atos relativos aos registros e emitir certificados.

§ 2º O nome do agente emissor constará das publicações e ofertas públi-

cas de valores mobiliários feitas pela companhia.

§ 3º Os certificados de ações emitidos pelo agente emissor da companhia 

deverão ser numerados seguidamente, mas a numeração das ações será fa-

cultativa.

Seção VI

Propriedade e Circulação

Indivisibilidade

Art. 28. A ação é indivisível em relação à companhia.

Parágrafo único. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os di-

reitos por ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio.

Negociabilidade

Art. 29. As ações da companhia aberta somente poderão ser negociadas 

depois de realizados 30% (trinta por cento) do preço de emissão.

Parágrafo único. A infração do disposto neste artigo importa na nulidade do ato.

Negociação com as Próprias Ações

Art. 30. A companhia não poderá negociar com as próprias ações.

§ 1º Nessa proibição não se compreendem:
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a) as operações de resgate, reembolso ou amortização previstas em lei;

b) a aquisição, para permanência em tesouraria ou cancelamento, desde 

que até o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminui-

ção do capital social, ou por doação;

c) a alienação das ações adquiridas nos termos da alínea b e mantidas em 

tesouraria;

d) a compra quando, resolvida a redução do capital mediante restituição, 

em dinheiro, de parte do valor das ações, o preço destas em bolsa for inferior 

ou igual à importância que deve ser restituída.

§ 2º A aquisição das próprias ações pela companhia aberta obedecerá, sob 

pena de nulidade, às normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, 

que poderá subordiná-la à prévia autorização em cada caso.

§ 3º A companhia não poderá receber em garantia as próprias ações, sal-

vo para assegurar a gestão dos seus administradores.

§ 4º As ações adquiridas nos termos da alínea b do § 1º, enquanto man-

tidas em tesouraria, não terão direito a dividendo nem a voto.

§ 5º No caso da alínea d do § 1º, as ações adquiridas serão retiradas de-

finitivamente de circulação.

Ações Nominativas

Art. 31. A propriedade das ações nominativas presume-se pela inscrição 

do nome do acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas” ou pelo 

extrato que seja fornecido pela instituição custodiante, na qualidade de pro-

prietária fiduciária das ações.(Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 1º A transferência das ações nominativas opera-se por termo lavrado no 

livro de “Transferência de Ações Nominativas”, datado e assinado pelo ceden-

te e pelo cessionário, ou seus legítimos representantes.

§ 2º A transferência das ações nominativas em virtude de transmissão 

por sucessão universal ou legado, de arrematação, adjudicação ou outro ato 

judicial, ou por qualquer outro título, somente se fará mediante averbação 

no livro de “Registro de Ações Nominativas”, à vista de documento hábil, que 

ficará em poder da companhia.
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§ 3º Na transferência das ações nominativas adquiridas em bolsa de valores, 

o cessionário será representado, independentemente de instrumento de procu-

ração, pela sociedade corretora, ou pela caixa de liquidação da bolsa de valores.

Ações Endossáveis

Art. 32. (Revogado pela Lei n. 8.021, de 1990)

Ações ao Portador

Art. 33. (Revogado pela Lei n. 8.021, de 1990)

Ações Escriturais

Art. 34. O estatuto da companhia pode autorizar ou estabelecer que to-

das as ações da companhia, ou uma ou mais classes delas, sejam mantidas 

em contas de depósito, em nome de seus titulares, na instituição que desig-

nar, sem emissão de certificados.

§ 1º No caso de alteração estatutária, a conversão em ação escritural 

depende da apresentação e do cancelamento do respectivo certificado em 

circulação.

§ 2º Somente as instituições financeiras autorizadas pela Comissão de Va-

lores Mobiliários podem manter serviços de escrituração de ações e de outros 

valores mobiliários. (Redação dada pela Lei n. 12.810, de 2013)

§ 3º A companhia responde pelas perdas e danos causados aos interessa-

dos por erros ou irregularidades no serviço de ações escriturais, sem prejuízo 

do eventual direito de regresso contra a instituição depositária.

Art. 35. A propriedade da ação escritural presume-se pelo registro na 

conta de depósito das ações, aberta em nome do acionista nos livros da ins-

tituição depositária.

§ 1º A transferência da ação escritural opera-se pelo lançamento efetuado 

pela instituição depositária em seus livros, a débito da conta de ações do alie-

nante e a crédito da conta de ações do adquirente, à vista de ordem escrita 

do alienante, ou de autorização ou ordem judicial, em documento hábil que 

ficará em poder da instituição.
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§ 2º A instituição depositária fornecerá ao acionista extrato da conta de 

depósito das ações escriturais, sempre que solicitado, ao término de todo 

mês em que for movimentada e, ainda que não haja movimentação, ao me-

nos uma vez por ano.

§ 3º O estatuto pode autorizar a instituição depositária a cobrar do acio-

nista o custo do serviço de transferência da propriedade das ações escriturais, 

observados os limites máximos fixados pela Comissão de Valores Mobiliários.

Limitações à Circulação

Art. 36. O estatuto da companhia fechada pode impor limitações à cir-

culação das ações nominativas, contanto que regule minuciosamente tais li-

mitações e não impeça a negociação, nem sujeite o acionista ao arbítrio dos 

órgãos de administração da companhia ou da maioria dos acionistas.

Parágrafo único. A limitação à circulação criada por alteração estatu-

tária somente se aplicará às ações cujos titulares com ela expressamen-

te concordarem, mediante pedido de averbação no livro de “Registro de 

Ações Nominativas”.

Suspensão dos Serviços de Certificados

Art. 37. A companhia aberta pode, mediante comunicação às bolsas de 

valores em que suas ações forem negociadas e publicação de anúncio, sus-

pender, por períodos que não ultrapassem, cada um, 15 (quinze) dias, nem o 

total de 90 (noventa) dias durante o ano, os serviços de transferência, con-

versão e desdobramento de certificados.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não prejudicará o registro da 

transferência das ações negociadas em bolsa anteriormente ao início do pe-

ríodo de suspensão.
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Perda ou Extravio

Art. 38. O titular de certificado perdido ou extraviado de ação ao portador 

ou endossável poderá, justificando a propriedade e a perda ou extravio, pro-

mover, na forma da lei processual, o procedimento de anulação e substituição 

para obter a expedição de novo certificado.

§ 1º Somente será admitida a anulação e substituição de certificado ao 

portador ou endossado em branco à vista da prova, produzida pelo titular, da 

destruição ou inutilização do certificado a ser substituído.

§ 2º Até que o certificado seja recuperado ou substituído, as transferên-

cias poderão ser averbadas sob condição, cabendo à companhia exigir do 

titular, para satisfazer dividendo e demais direitos, garantia idônea de sua 

eventual restituição.

Seção VII

Constituição de Direitos Reais e Outros Ônus

Penhor

Art. 39. O penhor ou caução de ações se constitui pela averbação do 

respectivo instrumento no livro de Registro de Ações Nominativas. (Redação 

dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

§ 1º O penhor da ação escritural se constitui pela averbação do respectivo 

instrumento nos livros da instituição financeira, a qual será anotada no extra-

to da conta de depósito fornecido ao acionista.

§ 2º Em qualquer caso, a companhia, ou a instituição financeira, tem o 

direito de exigir, para seu arquivo, um exemplar do instrumento de penhor.

Outros Direitos e Ônus

Art. 40. O usufruto, o fideicomisso, a alienação fiduciária em garantia e 

quaisquer cláusulas ou ônus que gravarem a ação deverão ser averbados:

I – se nominativa, no livro de “Registro de Ações Nominativas”;
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II – se escritural, nos livros da instituição financeira, que os anotará no 

extrato da conta de depósito fornecida ao acionista. (Redação dada pela Lei 

n. 9.457, de 1997)

Parágrafo único. Mediante averbação nos termos deste artigo, a pro-

messa de venda da ação e o direito de preferência à sua aquisição são opo-

níveis a terceiros.

Seção VIII

Custódia de Ações Fungíveis

Art. 41. A instituição autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a 

prestar serviços de custódia de ações fungíveis pode contratar custódia em 

que as ações de cada espécie e classe da companhia sejam recebidas em de-

pósito como valores fungíveis, adquirindo a instituição depositária a proprie-

dade fiduciária das ações.(Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 1º A instituição depositária não pode dispor das ações e fica obrigada a 

devolver ao depositante a quantidade de ações recebidas, com as modificações 

resultantes de alterações no capital social ou no número de ações da compa-

nhia emissora, independentemente do número de ordem das ações ou dos cer-

tificados recebidos em depósito. (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo, no que couber, aos demais valores 

mobiliários.(Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 3º A instituição depositária ficará obrigada a comunicar à companhia 

emissora:(Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

I – imediatamente, o nome do proprietário efetivo quando houver qual-

quer evento societário que exija a sua identificação; e (Incluído pela Lei n. 

10.303, de 2001)

II – no prazo de até 10 (dez) dias, a contratação da custódia e a criação 

de ônus ou gravames sobre as ações.(Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)
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§ 4º A propriedade das ações em custódia fungível será provada pelo 

contrato firmado entre o proprietário das ações e a instituição depositária.

(Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 5º A instituição tem as obrigações de depositária e responde perante o 

acionista e terceiros pelo descumprimento de suas obrigações.(Incluído pela 

Lei n. 10.303, de 2001)

Representação e Responsabilidade

Art. 42. A instituição financeira representa, perante a companhia, os titu-

lares das ações recebidas em custódia nos termos do artigo 41, para receber 

dividendos e ações bonificadas e exercer direito de preferência para subscri-

ção de ações.

§ 1º Sempre que houver distribuição de dividendos ou bonificação de 

ações e, em qualquer caso, ao menos uma vez por ano, a instituição finan-

ceira fornecerá à companhia a lista dos depositantes de ações recebidas nos 

termos deste artigo, assim como a quantidade de ações de cada um. (Reda-

ção dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

§ 2º O depositante pode, a qualquer tempo, extinguir a custódia e pedir a 

devolução dos certificados de suas ações.

§ 3º A companhia não responde perante o acionista nem terceiros pelos 

atos da instituição depositária das ações.

Seção IX

Certificado de Depósito de Ações

Art. 43. A instituição financeira autorizada a funcionar como agente emissor 

de certificados (art. 27) pode emitir título representativo das ações que receber 

em depósito, do qual constarão: (Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

I – o local e a data da emissão;

II – o nome da instituição emitente e as assinaturas de seus representantes;

III – a denominação “Certificado de Depósito de Ações”;

IV – a especificação das ações depositadas;
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V – a declaração de que as ações depositadas, seus rendimentos e o valor 

recebido nos casos de resgate ou amortização somente serão entregues ao 

titular do certificado de depósito, contra apresentação deste;

VI – o nome e a qualificação do depositante;

VII – o preço do depósito cobrado pelo banco, se devido na entrega das 

ações depositadas;

VIII – o lugar da entrega do objeto do depósito.

§ 1º A instituição financeira responde pela origem e autenticidade dos cer-

tificados das ações depositadas.

§ 2º Emitido o certificado de depósito, as ações depositadas, seus rendi-

mentos, o valor de resgate ou de amortização não poderão ser objeto de pe-

nhora, arresto, sequestro, busca ou apreensão, ou qualquer outro embaraço 

que impeça sua entrega ao titular do certificado, mas este poderá ser objeto 

de penhora ou de qualquer medida cautelar por obrigação do seu titular.

§ 3º Os certificados de depósito de ações serão nominativos, podendo ser 

mantidos sob o sistema escritural. (Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

§ 4º Os certificados de depósito de ações poderão, a pedido do seu titular, 

e por sua conta, ser desdobrados ou grupados.

§ 5º Aplicam-se ao endosso do certificado, no que couber, as normas que 

regulam o endosso de títulos cambiários.

Seção X

Resgate, Amortização e Reembolso

Resgate e Amortização

Art. 44. O estatuto ou a assembleia-geral extraordinária pode autorizar a 

aplicação de lucros ou reservas no resgate ou na amortização de ações, de-

terminando as condições e o modo de proceder-se à operação.

§ 1º O resgate consiste no pagamento do valor das ações para retirá-las 

definitivamente de circulação, com redução ou não do capital social, mantido 

o mesmo capital, será atribuído, quando for o caso, novo valor nominal às 

ações remanescentes.
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§ 2º A amortização consiste na distribuição aos acionistas, a título de 

antecipação e sem redução do capital social, de quantias que lhes poderiam 

tocar em caso de liquidação da companhia.

§ 3º A amortização pode ser integral ou parcial e abranger todas as clas-

ses de ações ou só uma delas.

§ 4º O resgate e a amortização que não abrangerem a totalidade das 

ações de uma mesma classe serão feitos mediante sorteio; sorteadas ações 

custodiadas nos termos do artigo 41, a instituição financeira especificará, 

mediante rateio, as resgatadas ou amortizadas, se outra forma não estiver 

prevista no contrato de custódia.

§ 5º As ações integralmente amortizadas poderão ser substituídas por 

ações de fruição, com as restrições fixadas pelo estatuto ou pela assembleia-

-geral que deliberar a amortização; em qualquer caso, ocorrendo liquidação 

da companhia, as ações amortizadas só concorrerão ao acervo líquido depois 

de assegurado às ações não a amortizadas valor igual ao da amortização, 

corrigido monetariamente.

§ 6º Salvo disposição em contrário do estatuto social, o resgate de ações 

de uma ou mais classes só será efetuado se, em assembleia especial convo-

cada para deliberar essa matéria específica, for aprovado por acionistas que 

representem, no mínimo, a metade das ações da(s) classe(s) atingida(s).

(Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

Reembolso

Art. 45. O reembolso é a operação pela qual, nos casos previstos em lei, 

a companhia paga aos acionistas dissidentes de deliberação da assembleia-

-geral o valor de suas ações.

§ 1º O estatuto pode estabelecer normas para a determinação do valor 

de reembolso, que, entretanto, somente poderá ser inferior ao valor de pa-

trimônio líquido constante do último balanço aprovado pela assembleia-geral, 

observado o disposto no § 2º, se estipulado com base no valor econômico da 

companhia, a ser apurado em avaliação (§§ 3º e 4º). (Redação dada pela Lei 

n. 9.457, de 1997)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10303.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9457.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9457.htm#art1


305

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 2º Se a deliberação da assembleia-geral ocorrer mais de 60 (sessenta) 

dias depois da data do último balanço aprovado, será facultado ao acionista 

dissidente pedir, juntamente com o reembolso, levantamento de balanço es-

pecial em data que atenda àquele prazo.

Nesse caso, a companhia pagará imediatamente 80% (oitenta por cento) 

do valor de reembolso calculado com base no último balanço e, levantado o 

balanço especial, pagará o saldo no prazo de 120 (cento e vinte), dias a con-

tar da data da deliberação da assembleia-geral.

§ 3º Se o estatuto determinar a avaliação da ação para efeito de reem-

bolso, o valor será o determinado por três peritos ou empresa especializada, 

mediante laudo que satisfaça os requisitos do § 1º do art. 8º e com a res-

ponsabilidade prevista no § 6º do mesmo artigo. (Redação dada pela Lei n. 

9.457, de 1997)

§ 4º Os peritos ou empresa especializada serão indicados em lista sêxtu-

pla ou tríplice, respectivamente, pelo Conselho de Administração ou, se não 

houver, pela diretoria, e escolhidos pela Assembleia-geral em deliberação to-

mada por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco, 

cabendo a cada ação, independentemente de sua espécie ou classe, o direito 

a um voto. (Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

§ 5º O valor de reembolso poderá ser pago à conta de lucros ou reservas, 

exceto a legal, e nesse caso as ações reembolsadas ficarão em tesouraria. 

(Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

§ 6º Se, no prazo de cento e vinte dias, a contar da publicação da ata da 

assembleia, não forem substituídos os acionistas cujas ações tenham sido re-

embolsadas à conta do capital social, este considerar-se-á reduzido no mon-

tante correspondente, cumprindo aos órgãos da administração convocar a 

assembleia-geral, dentro de cinco dias, para tomar conhecimento daquela 

redução. (Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)
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§ 7º Se sobrevier a falência da sociedade, os acionistas dissidentes, cre-

dores pelo reembolso de suas ações, serão classificados como quirografários 

em quadro separado, e os rateios que lhes couberem serão imputados no pa-

gamento dos créditos constituídos anteriormente à data da publicação da ata 

da assembleia. As quantias assim atribuídas aos créditos mais antigos não se 

deduzirão dos créditos dos ex-acionistas, que subsistirão integralmente para 

serem satisfeitos pelos bens da massa, depois de pagos os primeiros. (Inclu-

ído pela Lei n. 9.457, de 1997)

§ 8º Se, quando ocorrer a falência, já se houver efetuado, à conta do capi-

tal social, o reembolso dos ex-acionistas, estes não tiverem sido substituídos, 

e a massa não bastar para o pagamento dos créditos mais antigos, caberá 

ação revocatória para restituição do reembolso pago com redução do capital 

social, até a concorrência do que remanescer dessa parte do passivo. A resti-

tuição será havida, na mesma proporção, de todos os acionistas cujas ações 

tenham sido reembolsadas. (Incluído pela Lei n. 9.457, de 1997)

CAPÍTULO IV

PARTES BENEFICIÁRIAS

Características

Art. 46. A companhia pode criar, a qualquer tempo, títulos negociáveis, 

sem valor nominal e estranhos ao capital social, denominados “partes bene-

ficiárias”.

§ 1º As partes beneficiárias conferirão aos seus titulares direito de crédito 

eventual contra a companhia, consistente na participação nos lucros anuais 

(artigo 190).

§ 2º A participação atribuída às partes beneficiárias, inclusive para forma-

ção de reserva para resgate, se houver, não ultrapassará 0,1 (um décimo) 

dos lucros.
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§ 3º É vedado conferir às partes beneficiárias qualquer direito privativo de 

acionista, salvo o de fiscalizar, nos termos desta Lei, os atos dos administradores.

§ 4º É proibida a criação de mais de uma classe ou série de partes bene-

ficiárias.

Emissão

Art. 47. As partes beneficiárias poderão ser alienadas pela companhia, 

nas condições determinadas pelo estatuto ou pela assembleia-geral, ou atri-

buídas a fundadores, acionistas ou terceiros, como remuneração de serviços 

prestados à companhia.

Parágrafo único. É vedado às companhias abertas emitir partes beneficiá-

rias.(Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

Resgate e Conversão

Art. 48. O estatuto fixará o prazo de duração das partes beneficiárias e, 

sempre que estipular resgate, deverá criar reserva especial para esse fim.

§ 1º O prazo de duração das partes beneficiárias atribuídas gratuitamente, 

salvo as destinadas a sociedades ou fundações beneficentes dos empregados 

da companhia, não poderá ultrapassar 10 (dez) anos.

§ 2º O estatuto poderá prever a conversão das partes beneficiárias em 

ações, mediante capitalização de reserva criada para esse fim.

§ 3º No caso de liquidação da companhia, solvido o passivo exigível, os ti-

tulares das partes beneficiárias terão direito de preferência sobre o que restar 

do ativo até a importância da reserva para resgate ou conversão.

Certificados

Art. 49. Os certificados das partes beneficiárias conterão:

I – a denominação “parte beneficiária”;

II – a denominação da companhia, sua sede e prazo de duração;
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III – o valor do capital social, a data do ato que o fixou e o número de 

ações em que se divide;

IV – o número de partes beneficiárias criadas pela companhia e o respec-

tivo número de ordem;

V – os direitos que lhes serão atribuídos pelo estatuto, o prazo de duração 

e as condições de resgate, se houver;

VI – a data da constituição da companhia e do arquivamento e publicação 

dos seus atos constitutivos;

VII – o nome do beneficiário; (Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

VIII – a data da emissão do certificado e as assinaturas de dois diretores. 

(Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

Forma, Propriedade, Circulação e Ônus

Art. 50. As partes beneficiárias serão nominativas e a elas se aplica, no 

que couber, o disposto nas seções V a VII do Capítulo III. (Redação dada pela 

Lei n. 9.457, de 1997)

§ 1º As partes beneficiárias serão registradas em livros próprios, mantidos 

pela companhia. (Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

§ 2º As partes beneficiárias podem ser objeto de depósito com emissão de 

certificado, nos termos do artigo 43.

Modificação dos Direitos

Art. 51. A reforma do estatuto que modificar ou reduzir as vantagens con-

feridas às partes beneficiárias só terá eficácia quando aprovada pela metade, 

no mínimo, dos seus titulares, reunidos em assembleia-geral especial.

§ 1º A assembleia será convocada, através da imprensa, de acordo com 

as exigências para convocação das assembleias de acionistas, com 1 (um) 

mês de antecedência, no mínimo. Se, após 2 (duas) convocações, deixar de 

instalar-se por falta de número, somente 6 (seis) meses depois outra poderá 

ser convocada.
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§ 2º Cada parte beneficiária dá direito a 1 (um) voto, não podendo a com-

panhia votar com os títulos que possuir em tesouraria.

§ 3º A emissão de partes beneficiárias poderá ser feita com a nomeação 

de agente fiduciário dos seus titulares, observado, no que couber, o disposto 

nos artigos 66 a 71.

CAPÍTULO V

DEBÊNTURES

Características

Art. 52. A companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus 

titulares direito de crédito contra ela, nas condições constantes da escritura de 

emissão e, se houver, do certificado.(Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

Seção I

Direito dos Debenturistas

Emissões e Séries

Art. 53. A companhia poderá efetuar mais de uma emissão de debêntu-

res, e cada emissão pode ser dividida em séries.

Parágrafo único. As debêntures da mesma série terão igual valor nominal 

e conferirão a seus titulares os mesmos direitos.

Valor Nominal

Art. 54. A debênture terá valor nominal expresso em moeda nacional, 

salvo nos casos de obrigação que, nos termos da legislação em vigor, possa 

ter o pagamento estipulado em moeda estrangeira.
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§ 1º A debênture poderá conter cláusula de correção monetária, com base 

nos coeficientes fixados para correção de títulos da dívida pública, na variação 

da taxa cambial ou em outros referenciais não expressamente vedados em 

lei. (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 2º A escritura de debênture poderá assegurar ao debenturista a opção 

de escolher receber o pagamento do principal e acessórios, quando do venci-

mento, amortização ou resgate, em moeda ou em bens avaliados nos termos 

do art. 8º. (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

Vencimento, Amortização e Resgate

Art. 55. A época do vencimento da debênture deverá constar da escritu-

ra de emissão e do certificado, podendo a companhia estipular amortizações 

parciais de cada série, criar fundos de amortização e reservar-se o direito de 

resgate antecipado, parcial ou total, dos títulos da mesma série.

§ 1º A amortização de debêntures da mesma série deve ser feita mediante 

rateio. (Redação dada pela Lei n. 12.431, de 2011).

§ 2º O resgate parcial de debêntures da mesma série deve ser feito: (Re-

dação dada pela Lei n. 12.431, de 2011).

I – mediante sorteio; ou (Incluído pela Lei n. 12.431, de 2011).

II – se as debêntures estiverem cotadas por preço inferior ao valor nomi-

nal, por compra no mercado organizado de valores mobiliários, observadas 

as regras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. (Incluído pela Lei 

n. 12.431, de 2011).

§ 3º É facultado à companhia adquirir debêntures de sua emissão: (Reda-

ção dada pela Lei n. 12.431, de 2011).

I – por valor igual ou inferior ao nominal, devendo o fato constar do rela-

tório da administração e das demonstrações financeiras; ou (Incluído pela Lei 

n. 12.431, de 2011).

II – por valor superior ao nominal, desde que observe as regras expedidas 

pela Comissão de Valores Mobiliários. (Incluído pela Lei n. 12.431, de 2011).
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§ 4º A companhia poderá emitir debêntures cujo vencimento somente 

ocorra nos casos de inadimplência da obrigação de pagar juros e dissolução 

da companhia, ou de outras condições previstas no título. (Incluído pela Lei 

n. 12.431, de 2011).

Juros e Outros Direitos

Art. 56. A debênture poderá assegurar ao seu titular juros, fixos ou vari-

áveis, participação no lucro da companhia e prêmio de reembolso.

Conversibilidade em Ações

Art. 57. A debênture poderá ser conversível em ações nas condições cons-

tantes da escritura de emissão, que especificará:

I – as bases da conversão, seja em número de ações em que poderá ser 

convertida cada debênture, seja como relação entre o valor nominal da de-

bênture e o preço de emissão das ações;

II – a espécie e a classe das ações em que poderá ser convertida;

III – o prazo ou época para o exercício do direito à conversão;

IV – as demais condições a que a conversão acaso fique sujeita.

§ 1º Os acionistas terão direito de preferência para subscrever a emissão 

de debêntures com cláusula de conversibilidade em ações, observado o dis-

posto nos artigos 171 e 172.

§ 2º Enquanto puder ser exercido o direito à conversão, dependerá de 

prévia aprovação dos debenturistas, em assembleia especial, ou de seu agen-

te fiduciário, a alteração do estatuto para:

a) mudar o objeto da companhia;

b) criar ações preferenciais ou modificar as vantagens das existentes, em 

prejuízo das ações em que são conversíveis as debêntures.
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Seção II

Espécies

Art. 58. A debênture poderá, conforme dispuser a escritura de emissão, 

ter garantia real ou garantia flutuante, não gozar de preferência ou ser subor-

dinada aos demais credores da companhia.

§ 1º A garantia flutuante assegura à debênture privilégio geral sobre o 

ativo da companhia, mas não impede a negociação dos bens que compõem 

esse ativo.

§ 2º As garantias poderão ser constituídas cumulativamente.

§ 3º As debêntures com garantia flutuante de nova emissão são preferidas 

pelas de emissão ou emissões anteriores, e a prioridade se estabelece pela 

data da inscrição da escritura de emissão; mas dentro da mesma emissão, as 

séries concorrem em igualdade.

§ 4º A debênture que não gozar de garantia poderá conter cláusula de su-

bordinação aos credores quirografários, preferindo apenas aos acionistas no 

ativo remanescente, se houver, em caso de liquidação da companhia.

§ 5º A obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel ou outro bem su-

jeito a registro de propriedade, assumida pela companhia na escritura de 

emissão, é oponível a terceiros, desde que averbada no competente registro.

§ 6º As debêntures emitidas por companhia integrante de grupo de so-

ciedades (artigo 265) poderão ter garantia flutuante do ativo de 2 (duas) ou 

mais sociedades do grupo.

Seção III

Criação e Emissão

Competência

Art. 59. A deliberação sobre emissão de debêntures é da competência 

privativa da assembleia-geral, que deverá fixar, observado o que a respeito 

dispuser o estatuto:
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I – o valor da emissão ou os critérios de determinação do seu limite, e a 

sua divisão em séries, se for o caso;

II – o número e o valor nominal das debêntures;

III – as garantias reais ou a garantia flutuante, se houver;

IV – as condições da correção monetária, se houver;

V – a conversibilidade ou não em ações e as condições a serem observa-

das na conversão;

VI – a época e as condições de vencimento, amortização ou resgate;

VII – a época e as condições do pagamento dos juros, da participação nos 

lucros e do prêmio de reembolso, se houver;

VIII – o modo de subscrição ou colocação, e o tipo das debêntures.

§ 1º Na companhia aberta, o conselho de administração pode deliberar 

sobre a emissão de debêntures não conversíveis em ações, salvo disposição 

estatutária em contrário. (Redação dada pela Lei n. 12.431, de 2011).

§ 2º O estatuto da companhia aberta poderá autorizar o conselho de admi-

nistração a, dentro dos limites do capital autorizado, deliberar sobre a emis-

são de debêntures conversíveis em ações, especificando o limite do aumento 

de capital decorrente da conversão das debêntures, em valor do capital social 

ou em número de ações, e as espécies e classes das ações que poderão ser 

emitidas. (Redação dada pela Lei n. 12.431, de 2011).

§ 3º A assembleia geral pode deliberar que a emissão terá valor e número 

de série indeterminados, dentro dos limites por ela fixados. (Redação dada 

pela Lei n. 12.431, de 2011).

§ 4º Nos casos não previstos nos §§ 1º e 2º, a assembleia geral pode 

delegar ao conselho de administração a deliberação sobre as condições de 

que tratam os incisos VI a VIII do caput e sobre a oportunidade da emissão. 

(Incluído pela Lei n. 12.431, de 2011).

Limite de Emissão

Art. 60. (Revogado pela Lei n. 12.431, de 2011).
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Escritura de Emissão

Art. 61. A companhia fará constar da escritura de emissão os direitos 

conferidos pelas debêntures, suas garantias e demais cláusulas ou condições.

§ 1º A escritura de emissão, por instrumento público ou particular, de de-

bêntures distribuídas ou admitidas à negociação no mercado, terá obrigatoria-

mente a intervenção de agente fiduciário dos debenturistas (artigos 66 a 70).

§ 2º Cada nova série da mesma emissão será objeto de aditamento à res-

pectiva escritura.

§ 3º A Comissão de Valores Mobiliários poderá aprovar padrões de cláusu-

las e condições que devam ser adotados nas escrituras de emissão de debên-

tures destinadas à negociação em bolsa ou no mercado de balcão, e recusar 

a admissão ao mercado da emissão que não satisfaça a esses padrões.

Registro

Art. 62. Nenhuma emissão de debêntures será feita sem que tenham sido 

satisfeitos os seguintes requisitos: (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

I – arquivamento, no registro do comércio, e publicação da ata da assem-

bleia-geral, ou do conselho de administração, que deliberou sobre a emissão; 

(Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

II – inscrição da escritura de emissão no registro do comércio; (Redação 

dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

III – constituição das garantias reais, se for o caso.

§ 1º Os administradores da companhia respondem pelas perdas e danos 

causados à companhia ou a terceiros por infração deste artigo.

§ 2º O agente fiduciário e qualquer debenturista poderão promover os re-

gistros requeridos neste artigo e sanar as lacunas e irregularidades porventu-

ra existentes nos registros promovidos pelos administradores da companhia; 

neste caso, o oficial do registro notificará a administração da companhia para 

que lhe forneça as indicações e documentos necessários.
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§ 3º Os aditamentos à escritura de emissão serão averbados nos mesmos 

registros.

§ 4º Os registros do comércio manterão livro especial para inscrição das 

emissões de debêntures, no qual serão anotadas as condições essenciais de 

cada emissão.(Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

Seção IV

Forma, Propriedade, Circulação e Ônus

Art. 63. As debêntures serão nominativas, aplicando-se, no que couber, o 

disposto nas seções V a VII do Capítulo III. (Redação dada pela Lei n. 9.457, 

de 1997)

§ 1º As debêntures podem ser objeto de depósito com emissão de certifi-

cado, nos termos do art. 43. (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 2º A escritura de emissão pode estabelecer que as debêntures sejam 

mantidas em contas de custódia, em nome de seus titulares, na instituição 

que designar, sem emissão de certificados, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no art. 41.(Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

Seção V

Certificados

Requisitos

Art. 64. Os certificados das debêntures conterão:

I – a denominação, sede, prazo de duração e objeto da companhia;

II – a data da constituição da companhia e do arquivamento e publicação 

dos seus atos constitutivos;

III – a data da publicação da ata da assembleia-geral que deliberou sobre 

a emissão;

IV – a data e ofício do registro de imóveis em que foi inscrita a emissão;
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V – a denominação “Debênture” e a indicação da sua espécie, pelas pa-

lavras “com garantia real”, “com garantia flutuante”, “sem preferência” ou 

“subordinada”;

VI – a designação da emissão e da série;

VII – o número de ordem;

VIII – o valor nominal e a cláusula de correção monetária, se houver, as 

condições de vencimento, amortização, resgate, juros, participação no lucro 

ou prêmio de reembolso, e a época em que serão devidos;

IX – as condições de conversibilidade em ações, se for o caso;

X – o nome do debenturista; (Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

XI – o nome do agente fiduciário dos debenturistas, se houver; (Redação 

dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

XII – a data da emissão do certificado e a assinatura de dois diretores da 

companhia; (Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

XIII – a autenticação do agente fiduciário, se for o caso. (Redação dada 

pela Lei n. 9.457, de 1997)

Títulos Múltiplos e Cautelas

Art. 65. A companhia poderá emitir certificados de múltiplos de debêntu-

res e, provisoriamente, cautelas que as representem, satisfeitos os requisitos 

do artigo 64.

§ 1º Os títulos múltiplos de debêntures das companhias abertas obedecerão 

à padronização de quantidade fixada pela Comissão de Valores Mobiliários.

§ 2º Nas condições previstas na escritura de emissão com nomeação de 

agente fiduciário, os certificados poderão ser substituídos, desdobrados ou 

grupados.
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Seção VI

Agente Fiduciário dos Debenturistas

Requisitos e Incompatibilidades

Art. 66. O agente fiduciário será nomeado e deverá aceitar a função na 

escritura de emissão das debêntures.

§ 1º Somente podem ser nomeados agentes fiduciários as pessoas na-

turais que satisfaçam aos requisitos para o exercício de cargo em órgão de 

administração da companhia e as instituições financeiras que, especialmente 

autorizadas pelo Banco Central do Brasil, tenham por objeto a administração 

ou a custódia de bens de terceiros.

§ 2º A Comissão de Valores Mobiliários poderá estabelecer que nas emis-

sões de debêntures negociadas no mercado o agente fiduciário, ou um dos 

agentes fiduciários, seja instituição financeira.

§ 3º Não pode ser agente fiduciário:

a) pessoa que já exerça a função em outra emissão da mesma companhia, 

a menos que autorizado, nos termos das normas expedidas pela Comissão de 

Valores Mobiliários; (Redação dada pela Lei n. 12.431, de 2011).

b) instituição financeira coligada à companhia emissora ou à entidade que 

subscreva a emissão para distribuí-la no mercado, e qualquer sociedade por 

elas controlada;

c) credor, por qualquer título, da sociedade emissora, ou sociedade por ele 

controlada;

d) instituição financeira cujos administradores tenham interesse na com-

panhia emissora;

e) pessoa que, de qualquer outro modo, se coloque em situação de confli-

to de interesses pelo exercício da função.

§ 4º O agente fiduciário que, por circunstâncias posteriores à emissão, 

ficar impedido de continuar a exercer a função deverá comunicar imediata-

mente o fato aos debenturistas e pedir sua substituição.
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Substituição, Remuneração e Fiscalização

Art. 67. A escritura de emissão estabelecerá as condições de substituição 

e remuneração do agente fiduciário, observadas as normas expedidas pela 

Comissão de Valores Mobiliários.

Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários fiscalizará o exercício 

da função de agente fiduciário das emissões distribuídas no mercado, ou de 

debêntures negociadas em bolsa ou no mercado de balcão, podendo:

a) nomear substituto provisório, nos casos de vacância;

b) suspender o agente fiduciário de suas funções e dar-lhe substituto, se 

deixar de cumprir os seus deveres.

Deveres e Atribuições

Art. 68. O agente fiduciário representa, nos termos desta Lei e da escritu-

ra de emissão, a comunhão dos debenturistas perante a companhia emissora.

§ 1º São deveres do agente fiduciário:

a) proteger os direitos e interesses dos debenturistas, empregando no 

exercício da função o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo 

costuma empregar na administração de seus próprios bens;

b) elaborar relatório e colocá-lo anualmente a disposição dos debentu-

ristas, dentro de 4 (quatro) meses do encerramento do exercício social da 

companhia, informando os fatos relevantes ocorridos durante o exercício, re-

lativos à execução das obrigações assumidas pela companhia, aos bens ga-

rantidores das debêntures e à constituição e aplicação do fundo de amortiza-

ção, se houver, do relatório constará, ainda, declaração do agente sobre sua 

aptidão para continuar no exercício da função;

c) notificar os debenturistas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, de 

qualquer inadimplemento, pela companhia, de obrigações assumidas na es-

critura da emissão.(Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)
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§ 2º A escritura de emissão disporá sobre o modo de cumprimento dos 

deveres de que tratam as alíneas b e c do parágrafo anterior.

§ 3º O agente fiduciário pode usar de qualquer ação para proteger direitos 

ou defender interesses dos debenturistas, sendo-lhe especialmente faculta-

do, no caso de inadimplemento da companhia:

a) declarar, observadas as condições da escritura de emissão, antecipada-

mente vencidas as debêntures e cobrar o seu principal e acessórios;

b) executar garantias reais, receber o produto da cobrança e aplicá-lo no 

pagamento, integral ou proporcional, dos debenturistas;

c) requerer a falência da companhia emissora, se não existirem garantias reais;

d) representar os debenturistas em processos de falência, concordata, 

intervenção ou liquidação extrajudicial da companhia emissora, salvo delibe-

ração em contrário da assembleia dos debenturistas;

e) tomar qualquer providência necessária para que os debenturistas rea-

lizem os seus créditos.

§ 4º O agente fiduciário responde perante os debenturistas pelos prejuízos 

que lhes causar por culpa ou dolo no exercício das suas funções.

§ 5º O crédito do agente fiduciário por despesas que tenha feito para pro-

teger direitos e interesses ou realizar créditos dos debenturistas será acres-

cido à dívida da companhia emissora, gozará das mesmas garantias das de-

bêntures e preferirá a estas na ordem de pagamento.

§ 6º Serão reputadas não escritas as cláusulas da escritura de emissão 

que restringirem os deveres, atribuições e responsabilidade do agente fiduci-

ário previstos neste artigo.

Outras Funções

Art. 69. A escritura de emissão poderá ainda atribuir ao agente fiduciário 

as funções de autenticar os certificados de debêntures, administrar o fundo 

de amortização, manter em custódia bens dados em garantia e efetuar os 

pagamentos de juros, amortização e resgate.
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Substituição de Garantias e Modificação da Escritura

Art. 70. A substituição de bens dados em garantia, quando autorizada na 

escritura de emissão, dependerá da concordância do agente fiduciário.

Parágrafo único. O agente fiduciário não tem poderes para acordar na mo-

dificação das cláusulas e condições da emissão.

Seção VII

Assembleia de Debenturistas

Art. 71. Os titulares de debêntures da mesma emissão ou série podem, a 

qualquer tempo, reunir-se em assembleia a fim de deliberar sobre matéria de 

interesse da comunhão dos debenturistas.

§ 1º A assembleia de debenturistas pode ser convocada pelo agente fi-

duciário, pela companhia emissora, por debenturistas que representem 10% 

(dez por cento), no mínimo, dos títulos em circulação, e pela Comissão de 

Valores Mobiliários.

§ 2º Aplica-se à assembleia de debenturistas, no que couber, o disposto 

nesta Lei sobre a assembleia-geral de acionistas.

§ 3º A assembleia se instalará, em primeira convocação, com a presença 

de debenturistas que representem metade, no mínimo, das debêntures em 

circulação, e, em segunda convocação, com qualquer número.

§ 4º O agente fiduciário deverá comparecer à assembleia e prestar aos 

debenturistas as informações que lhe forem solicitadas.

§ 5º A escritura de emissão estabelecerá a maioria necessária, que não 

será inferior à metade das debêntures em circulação, para aprovar modifica-

ção nas condições das debêntures.

§ 6º Nas deliberações da assembleia, a cada debênture caberá um voto.
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Seção VIII

Cédula de debêntures 

(Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

Art. 72. As instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Bra-

sil a efetuar esse tipo de operação poderão emitir cédulas lastreadas em 

debêntures, com garantia própria, que conferirão a seus titulares direito de 

crédito contra o emitente, pelo valor nominal e os juros nela estipulados. (Re-

dação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

§ 1º A cédula será nominativa, escritural ou não. (Redação dada pela Lei 

n. 9.457, de 1997)

§ 2º O certificado da cédula conterá as seguintes declarações:

a) o nome da instituição financeira emitente e as assinaturas dos seus 

representantes;

b) o número de ordem, o local e a data da emissão;

c) a denominação Cédula de Debêntures; (Redação dada pela Lei n. 9.457, 

de 1997)

d) o valor nominal e a data do vencimento;

e) os juros, que poderão ser fixos ou variáveis, e as épocas do seu paga-

mento;

f) o lugar do pagamento do principal e dos juros;

g) a identificação das debêntures-lastro, do seu valor e da garantia cons-

tituída; (Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

h) o nome do agente fiduciário dos debenturistas;

i) a cláusula de correção monetária, se houver;

j) o nome do titular. (Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)
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Seção IX

Emissão de Debêntures no Estrangeiro

Art. 73. Somente com a prévia aprovação do Banco Central do Brasil as 

companhias brasileiras poderão emitir debêntures no exterior com garantia 

real ou flutuante de bens situados no País.

§ 1º Os credores por obrigações contraídas no Brasil terão preferência 

sobre os créditos por debêntures emitidas no exterior por companhias estran-

geiras autorizadas a funcionar no País, salvo se a emissão tiver sido previa-

mente autorizada pelo Banco Central do Brasil e o seu produto aplicado em 

estabelecimento situado no território nacional.

§ 2º Em qualquer caso, somente poderão ser remetidos para o exterior o 

principal e os encargos de debêntures registradas no Banco Central do Brasil.

§ 3º A emissão de debêntures no estrangeiro, além de observar os re-

quisitos do artigo 62, requer a inscrição, no registro de imóveis, do local da 

sede ou do estabelecimento, dos demais documentos exigidos pelas leis do 

lugar da emissão, autenticadas de acordo com a lei aplicável, legalizadas pelo 

consulado brasileiro no exterior e acompanhados de tradução em vernáculo, 

feita por tradutor público juramentado; e, no caso de companhia estrangeira, 

o arquivamento no registro do comércio e publicação do ato que, de acordo 

com o estatuto social e a lei do local da sede, tenha autorizado a emissão.

§ 4º A negociação, no mercado de capitais do Brasil, de debêntures emitidas 

no estrangeiro, depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários.

Seção X

Extinção

Art. 74. A companhia emissora fará, nos livros próprios, as anotações refe-

rentes à extinção das debêntures, e manterá arquivados, pelo prazo de 5 (cin-

co) anos, juntamente com os documentos relativos à extinção, os certificados 

cancelados ou os recibos dos titulares das contas das debêntures escriturais.
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§ 1º Se a emissão tiver agente fiduciário, caberá a este fiscalizar o cance-

lamento dos certificados.

§ 2º Os administradores da companhia responderão solidariamente pelas 

perdas e danos decorrentes da infração do disposto neste artigo.

CAPÍTULO VI

BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO

Características

Art. 75. A companhia poderá emitir, dentro do limite de aumento de ca-

pital autorizado no estatuto (artigo 168), títulos negociáveis denominados 

“Bônus de Subscrição”.

Parágrafo único. Os bônus de subscrição conferirão aos seus titulares, nas 

condições constantes do certificado, direito de subscrever ações do capital 

social, que será exercido mediante apresentação do título à companhia e pa-

gamento do preço de emissão das ações.

Competência

Art. 76. A deliberação sobre emissão de bônus de subscrição compete à 

assembleia-geral, se o estatuto não a atribuir ao conselho de administração.

Emissão

Art. 77. Os bônus de subscrição serão alienados pela companhia ou por 

ela atribuídos, como vantagem adicional, aos subscritos de emissões de suas 

ações ou debêntures.

Parágrafo único. Os acionistas da companhia gozarão, nos termos dos ar-

tigos 171 e 172, de preferência para subscrever a emissão de bônus.
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Forma, Propriedade e Circulação

Art. 78. Os bônus de subscrição terão a forma nominativa. (Redação dada 

pela Lei n. 9.457, de 1997)

Parágrafo único. Aplica-se aos bônus de subscrição, no que couber, o dis-

posto nas Seções V a VII do Capítulo III.

Certificados

Art. 79. O certificado de bônus de subscrição conterá as seguintes decla-

rações:

I – as previstas nos números I a IV do artigo 24;

II – a denominação “Bônus de Subscrição”;

III – o número de ordem;

IV – o número, a espécie e a classe das ações que poderão ser subscritas, 

o preço de emissão ou os critérios para sua determinação;

V – a época em que o direito de subscrição poderá ser exercido e a data 

do término do prazo para esse exercício;

VI – o nome do titular; (Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

VII – a data da emissão do certificado e as assinaturas de dois diretores. 

(Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

CAPÍTULO VII

CONSTITUIÇÃO DA COMPANHIA

Seção I

Requisitos Preliminares

Art. 80. A constituição da companhia depende do cumprimento dos se-

guintes requisitos preliminares:

I – subscrição, pelo menos por 2 (duas) pessoas, de todas as ações em 

que se divide o capital social fixado no estatuto;
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II – realização, como entrada, de 10% (dez por cento), no mínimo, do 

preço de emissão das ações subscritas em dinheiro;

III – depósito, no Banco do Brasil S/A., ou em outro estabelecimento 

bancário autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários, da parte do capital 

realizado em dinheiro.

Parágrafo único. O disposto no número II não se aplica às companhias 

para as quais a lei exige realização inicial de parte maior do capital social.

Depósito da Entrada

Art. 81. O depósito referido no número III do artigo 80 deverá ser feito 

pelo fundador, no prazo de 5 (cinco) dias contados do recebimento das quan-

tias, em nome do subscritor e a favor da sociedade em organização, que só 

poderá levantá-lo após haver adquirido personalidade jurídica.

Parágrafo único. Caso a companhia não se constitua dentro de 6 (seis) 

meses da data do depósito, o banco restituirá as quantias depositadas direta-

mente aos subscritores.

Seção II

Constituição por Subscrição Pública

Registro da Emissão

Art. 82. A constituição de companhia por subscrição pública depende do 

prévio registro da emissão na Comissão de Valores Mobiliários, e a subscrição 

somente poderá ser efetuada com a intermediação de instituição financeira.

§ 1º O pedido de registro de emissão obedecerá às normas expedidas pela 

Comissão de Valores Mobiliários e será instruído com:

a) o estudo de viabilidade econômica e financeira do empreendimento;

b) o projeto do estatuto social;

c) o prospecto, organizado e assinado pelos fundadores e pela instituição 

financeira intermediária.
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§ 2º A Comissão de Valores Mobiliários poderá condicionar o registro a 

modificações no estatuto ou no prospecto e denegá-lo por inviabilidade ou 

temeridade do empreendimento, ou inidoneidade dos fundadores.

Projeto de Estatuto

Art. 83. O projeto de estatuto deverá satisfazer a todos os requisitos exi-

gidos para os contratos das sociedades mercantis em geral e aos peculiares 

às companhias, e conterá as normas pelas quais se regerá a companhia.

Prospecto

Art. 84. O prospecto deverá mencionar, com precisão e clareza, as bases 

da companhia e os motivos que justifiquem a expectativa de bom êxito do 

empreendimento, e em especial:

I – o valor do capital social a ser subscrito, o modo de sua realização e a 

existência ou não de autorização para aumento futuro;

II – a parte do capital a ser formada com bens, a discriminação desses 

bens e o valor a eles atribuídos pelos fundadores;

III – o número, as espécies e classes de ações em que se dividirá o capi-

tal; o valor nominal das ações, e o preço da emissão das ações;

IV – a importância da entrada a ser realizada no ato da subscrição;

V – as obrigações assumidas pelos fundadores, os contratos assinados no 

interesse da futura companhia e as quantias já despendidas e por despender;

VI – as vantagens particulares, a que terão direito os fundadores ou ter-

ceiros, e o dispositivo do projeto do estatuto que as regula;

VII – a autorização governamental para constituir-se a companhia, se ne-

cessária;

VIII – as datas de início e término da subscrição e as instituições autori-

zadas a receber as entradas;

IX – a solução prevista para o caso de excesso de subscrição;

X – o prazo dentro do qual deverá realizar-se a assembleia de constituição 

da companhia, ou a preliminar para avaliação dos bens, se for o caso;

https://www.grancursosonline.com.br


327

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

XI – o nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos funda-

dores, ou, se pessoa jurídica, a firma ou denominação, nacionalidade e sede, 

bem como o número e espécie de ações que cada um houver subscrito,

XII – a instituição financeira intermediária do lançamento, em cujo poder 

ficarão depositados os originais do prospecto e do projeto de estatuto, com 

os documentos a que fizerem menção, para exame de qualquer interessado.

Lista, Boletim e Entrada

Art. 85. No ato da subscrição das ações a serem realizadas em dinheiro, 

o subscritor pagará a entrada e assinará a lista ou o boletim individual au-

tenticados pela instituição autorizada a receber as entradas, qualificando-se 

pelo nome, nacionalidade, residência, estado civil, profissão e documento de 

identidade, ou, se pessoa jurídica, pela firma ou denominação, nacionalidade 

e sede, devendo especificar o número das ações subscritas, a sua espécie e 

classe, se houver mais de uma, e o total da entrada.

§ 1º A subscrição poderá ser feita, nas condições previstas no prospecto, 

por carta à instituição, acompanhada das declarações a que se refere este 

artigo e do pagamento da entrada. (Incluído pela Lei n. 13.874, de 2019)

§ 2º Será dispensada a assinatura de lista ou de boletim a que se refere 

o caput deste artigo na hipótese de oferta pública cuja liquidação ocorra por 

meio de sistema administrado por entidade administradora de mercados or-

ganizados de valores mobiliários. (Incluído pela Lei n. 13.874, de 2019)

Convocação de Assembleia

Art. 86. Encerrada a subscrição e havendo sido subscrito todo o capital 

social, os fundadores convocarão a assembleia-geral que deverá:

I – promover a avaliação dos bens, se for o caso (artigo 8º);

II – deliberar sobre a constituição da companhia.
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Parágrafo único. Os anúncios de convocação mencionarão hora, dia e local 

da reunião e serão inseridos nos jornais em que houver sido feita a publicida-

de da oferta de subscrição.

Assembleia de Constituição

Art. 87. A assembleia de constituição instalar-se-á, em primeira convoca-

ção, com a presença de subscritores que representem, no mínimo, metade do 

capital social, e, em segunda convocação, com qualquer número.

§ 1º Na assembleia, presidida por um dos fundadores e secretariada por 

subscritor, será lido o recibo de depósito de que trata o número III do artigo 

80, bem como discutido e votado o projeto de estatuto.

§ 2º Cada ação, independentemente de sua espécie ou classe, dá direito a 

um voto; a maioria não tem poder para alterar o projeto de estatuto.

§ 3º Verificando-se que foram observadas as formalidades legais e não 

havendo oposição de subscritores que representem mais da metade do capi-

tal social, o presidente declarará constituída a companhia, procedendo-se, a 

seguir, à eleição dos administradores e fiscais.

§ 4º A ata da reunião, lavrada em duplicata, depois de lida e aprovada 

pela assembleia, será assinada por todos os subscritores presentes, ou por 

quantos bastem à validade das deliberações; um exemplar ficará em poder da 

companhia e o outro será destinado ao registro do comércio.

Seção III
Constituição por Subscrição Particular

Art. 88. A constituição da companhia por subscrição particular do capital 

pode fazer-se por deliberação dos subscritores em assembleia-geral ou por 

escritura pública, considerando-se fundadores todos os subscritores.

§ 1º Se a forma escolhida for a de assembleia-geral, observar-se-á o 

disposto nos artigos 86 e 87, devendo ser entregues à assembleia o projeto 

do estatuto, assinado em duplicata por todos os subscritores do capital, e as 

listas ou boletins de subscrição de todas as ações.
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§ 2º Preferida a escritura pública, será ela assinada por todos os subscri-

tores, e conterá:

a) a qualificação dos subscritores, nos termos do artigo 85;

b) o estatuto da companhia;

c) a relação das ações tomadas pelos subscritores e a importância das 

entradas pagas;

d) a transcrição do recibo do depósito referido no número III do artigo 80;

e) a transcrição do laudo de avaliação dos peritos, caso tenha havido 

subscrição do capital social em bens (artigo 8º);

f) a nomeação dos primeiros administradores e, quando for o caso, dos fiscais.

Seção IV

Disposições Gerais

Art. 89. A incorporação de imóveis para formação do capital social não 

exige escritura pública.

Art. 90. O subscritor pode fazer-se representar na assembleia-geral ou na 

escritura pública por procurador com poderes especiais.

Art. 91. Nos atos e publicações referentes a companhia em constituição, 

sua denominação deverá ser aditada da cláusula “em organização”.

Art. 92. Os fundadores e as instituições financeiras que participarem da 

constituição por subscrição pública responderão, no âmbito das respectivas 

atribuições, pelos prejuízos resultantes da inobservância de preceitos legais.

Parágrafo único. Os fundadores responderão, solidariamente, pelo prejuízo 

decorrente de culpa ou dolo em atos ou operações anteriores à constituição.

Art. 93. Os fundadores entregarão aos primeiros administradores eleitos 

todos os documentos, livros ou papéis relativos à constituição da companhia 

ou a esta pertencentes.
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CAPÍTULO VIII

FORMALIDADES COMPLEMENTARES DA CONSTITUIÇÃO,

Arquivamento e Publicação

Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquiva-

dos e publicados seus atos constitutivos.

Companhia Constituída por Assembleia

Art. 95. Se a companhia houver sido constituída por deliberação em assem-

bleia-geral, deverão ser arquivados no registro do comércio do lugar da sede:

I – um exemplar do estatuto social, assinado por todos os subscritores 

(artigo 88, § 1º) ou, se a subscrição houver sido pública, os originais do es-

tatuto e do prospecto, assinados pelos fundadores, bem como do jornal em 

que tiverem sido publicados;

II – a relação completa, autenticada pelos fundadores ou pelo presidente 

da assembleia, dos subscritores do capital social, com a qualificação, número 

das ações e o total da entrada de cada subscritor (artigo 85);

III – o recibo do depósito a que se refere o número III do artigo 80;

IV – duplicata das atas das assembleias realizadas para a avaliação de 

bens quando for o caso (artigo 8º);

V – duplicata da ata da assembleia-geral dos subscritores que houver de-

liberado a constituição da companhia (artigo 87).

Companhia Constituída por Escritura Pública

Art. 96. Se a companhia tiver sido constituída por escritura pública, bas-

tará o arquivamento de certidão do instrumento.
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Registro do Comércio

Art. 97. Cumpre ao registro do comércio examinar se as prescrições le-

gais foram observadas na constituição da companhia, bem como se no esta-

tuto existem cláusulas contrárias à lei, à ordem pública e aos bons costumes.

§ 1º Se o arquivamento for negado, por inobservância de prescrição ou 

exigência legal ou por irregularidade verificada na constituição da companhia, 

os primeiros administradores deverão convocar imediatamente a assembleia-

-geral para sanar a falta ou irregularidade, ou autorizar as providências que se 

fizerem necessárias. A instalação e funcionamento da assembleia obedecerão 

ao disposto no artigo 87, devendo a deliberação ser tomada por acionistas que 

representem, no mínimo, metade do capital social. Se a falta for do estatuto, 

poderá ser sanada na mesma assembleia, a qual deliberará, ainda, sobre se a 

companhia deve promover a responsabilidade civil dos fundadores (artigo 92).

§ 2º Com a 2ª via da ata da assembleia e a prova de ter sido sanada a fal-

ta ou irregularidade, o registro do comércio procederá ao arquivamento dos 

atos constitutivos da companhia.

§ 3º A criação de sucursais, filiais ou agências, observado o disposto no 

estatuto, será arquivada no registro do comércio.

Publicação e Transferência de Bens

Art. 98. Arquivados os documentos relativos à constituição da companhia, 

os seus administradores providenciarão, nos 30 (trinta) dias subsequentes, a 

publicação deles, bem como a de certidão do arquivamento, em órgão oficial 

do local de sua sede.

§ 1º Um exemplar do órgão oficial deverá ser arquivado no registro do 

comércio.

§ 2º A certidão dos atos constitutivos da companhia, passada pelo registro 

do comércio em que foram arquivados, será o documento hábil para a trans-

ferência, por transcrição no registro público competente, dos bens com que o 

subscritor tiver contribuído para a formação do capital social (artigo 8º, § 2º).
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§ 3º A ata da assembleia-geral que aprovar a incorporação deverá identi-

ficar o bem com precisão, mas poderá descrevê-lo sumariamente, desde que 

seja suplementada por declaração, assinada pelo subscritor, contendo todos 

os elementos necessários para a transcrição no registro público.

Responsabilidade dos Primeiros Administradores

Art. 99. Os primeiros administradores são solidariamente responsáveis 

perante acompanhia pelos prejuízos causados pela demora no cumprimento 

das formalidades complementares à sua constituição.

Parágrafo único. A companhia não responde pelos atos ou operações pra-

ticados pelos primeiros administradores antes de cumpridas as formalidades 

de constituição, mas a assembleia-geral poderá deliberar em contrário.

CAPÍTULO IX

LIVROS SOCIAIS

Art. 100. A companhia deve ter, além dos livros obrigatórios para qual-

quer comerciante, os seguintes, revestidos das mesmas formalidades legais:

I – o livro de Registro de Ações Nominativas, para inscrição, anotação ou 

averbação: (Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

a) do nome do acionista e do número das suas ações;

b) das entradas ou prestações de capital realizado;

c) das conversões de ações, de uma em outra espécie ou classe; (Redação 

dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

d) do resgate, reembolso e amortização das ações, ou de sua aquisição 

pela companhia;

e) das mutações operadas pela alienação ou transferência de ações;

f) do penhor, usufruto, fideicomisso, da alienação fiduciária em garantia 

ou de qualquer ônus que grave as ações ou obste sua negociação.

II – o livro de “Transferência de Ações Nominativas”, para lançamento dos 

termos de transferência, que deverão ser assinados pelo cedente e pelo ces-

sionário ou seus legítimos representantes;
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III – o livro de “Registro de Partes Beneficiárias Nominativas” e o de 

“Transferência de Partes Beneficiárias Nominativas”, se tiverem sido emiti-

das, observando-se, em ambos, no que couber, o disposto nos números I e 

II deste artigo;

IV – o livro de Atas das Assembleias Gerais; (Redação dada pela Lei n. 

9.457, de 1997)

V – o livro de Presença dos Acionistas; (Redação dada pela Lei n. 9.457, 

de 1997)

VI – os livros de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, se hou-

ver, e de Atas das Reuniões de Diretoria; (Redação dada pela Lei n. 9.457, de 

1997)

VII – o livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal. (Redação dada pela 

Lei n. 9.457, de 1997)

§ 1º A qualquer pessoa, desde que se destinem a defesa de direitos e 

esclarecimento de situações de interesse pessoal ou dos acionistas ou do 

mercado de valores mobiliários, serão dadas certidões dos assentamentos 

constantes dos livros mencionados nos incisos I a III, e por elas a companhia 

poderá cobrar o custo do serviço, cabendo, do indeferimento do pedido por 

parte da companhia, recurso à Comissão de Valores Mobiliários. (Redação 

dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

§ 2º Nas companhias abertas, os livros referidos nos incisos I a V do caput 

deste artigo poderão ser substituídos, observadas as normas expedidas pela 

Comissão de Valores Mobiliários, por registros mecanizados ou eletrônicos. 

(Redação dada pela Lei n. 12.431, de 2011).

Escrituração do Agente Emissor

Art. 101. O agente emissor de certificados (art. 27) poderá substituir os 

livros referidos nos incisos I a III do art. 100 pela sua escrituração e manter, 

mediante sistemas adequados, aprovados pela Comissão de Valores Mobiliá-

rios, os registros de propriedade das ações, partes beneficiárias, debêntures 
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e bônus de subscrição, devendo uma vez por ano preparar lista dos seus ti-

tulares, com o número dos títulos de cada um, a qual será encadernada, au-

tenticada no registro do comércio e arquivada na companhia. (Redação dada 

pela Lei n. 9.457, de 1997)

§ 1º Os termos de transferência de ações nominativas perante o agente 

emissor poderão ser lavrados em folhas soltas, à vista do certificado da ação, 

no qual serão averbados a transferência e o nome e qualificação do adquirente.

§ 2º Os termos de transferência em folhas soltas serão encadernados em 

ordem cronológica, em livros autenticados no registro do comércio e arquiva-

dos no agente emissor.

Ações Escriturais

Art. 102. A instituição financeira depositária de ações escriturais deverá 

fornecer à companhia, ao menos uma vez por ano, cópia dos extratos das 

contas de depósito das ações e a lista dos acionistas com a quantidade das 

respectivas ações, que serão encadernadas em livros autenticados no registro 

do comércio e arquivados na instituição financeira.

Fiscalização e Dúvidas no Registro

Art. 103. Cabe à companhia verificar a regularidade das transferências e 

da constituição de direitos ou ônus sobre os valores mobiliários de sua emis-

são; nos casos dos artigos 27 e 34, essa atribuição compete, respectivamen-

te, ao agente emissor de certificados e à instituição financeira depositária das 

ações escriturais.

Parágrafo único. As dúvidas suscitadas entre o acionista, ou qualquer in-

teressado, e a companhia, o agente emissor de certificados ou a instituição 

financeira depositária das ações escriturais, a respeito das averbações orde-

nadas por esta Lei, ou sobre anotações, lançamentos ou transferências de 

ações, partes beneficiárias, debêntures, ou bônus de subscrição, nos livros de 

registro ou transferência, serão dirimidas pelo juiz competente para solucio-

nar as dúvidas levantadas pelos oficiais dos registros públicos, excetuadas as 

questões atinentes à substância do direito.
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Responsabilidade da Companhia

Art. 104.A companhia é responsável pelos prejuízos que causar aos inte-

ressados por vícios ou irregularidades verificadas nos livros de que tratam os 

incisos I a III do art. 100. (Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

Parágrafo único. A companhia deverá diligenciar para que os atos de emis-

são e substituição de certificados, e de transferências e averbações nos livros 

sociais, sejam praticados no menor prazo possível, não excedente do fixado 

pela Comissão de Valores Mobiliários, respondendo perante acionistas e ter-

ceiros pelos prejuízos decorrentes de atrasos culposos.

Exibição dos Livros

Art. 105. A exibição por inteiro dos livros da companhia pode ser ordena-

da judicialmente sempre que, a requerimento de acionistas que representem, 

pelo menos, 5% (cinco por cento) do capital social, sejam apontados atos 

violadores da lei ou do estatuto, ou haja fundada suspeita de graves irregula-

ridades praticadas por qualquer dos órgãos da companhia.

CAPÍTULO X

ACIONISTAS

Seção I

Obrigação de Realizar o Capital

Condições e Mora

Art. 106. O acionista é obrigado a realizar, nas condições previstas no 

estatuto ou no boletim de subscrição, a prestação correspondente às ações 

subscritas ou adquiridas.
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§ 1º Se o estatuto e o boletim forem omissos quanto ao montante da pres-

tação e ao prazo ou data do pagamento, caberá aos órgãos da administração 

efetuar chamada, mediante avisos publicados na imprensa, por 3 (três) vezes, 

no mínimo, fixando prazo, não inferior a 30 (trinta) dias, para o pagamento.

§ 2º O acionista que não fizer o pagamento nas condições previstas no 

estatuto ou boletim, ou na chamada, ficará de pleno direito constituído em 

mora, sujeitando-se ao pagamento dos juros, da correção monetária e da 

multa que o estatuto determinar, esta não superior a 10% (dez por cento) do 

valor da prestação.

Acionista Remisso

Art. 107. Verificada a mora do acionista, a companhia pode, à sua escolha:

I – promover contra o acionista, e os que com ele forem solidariamente 

responsáveis (artigo 108), processo de execução para cobrar as importâncias 

devidas, servindo o boletim de subscrição e o aviso de chamada como título 

extrajudicial nos termos do Código de Processo Civil; ou

II – mandar vender as ações em bolsa de valores, por conta e risco do 

acionista.

§ 1º Será havida como não escrita, relativamente à companhia, qualquer 

estipulação do estatuto ou do boletim de subscrição que exclua ou limite o 

exercício da opção prevista neste artigo, mas o subscritor de boa-fé terá ação, 

contra os responsáveis pela estipulação, para haver perdas e danos sofridos, 

sem prejuízo da responsabilidade penal que no caso couber.

§ 2º A venda será feita em leilão especial na bolsa de valores do lugar da 

sede social, ou, se não houver, na mais próxima, depois de publicado aviso, 

por 3 (três) vezes, com antecedência mínima de 3 (três) dias. Do produto da 

venda serão deduzidos as despesas com a operação e, se previstos no esta-

tuto, os juros, correção monetária e multa, ficando o saldo à disposição do 

ex-acionista, na sede da sociedade.
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§ 3º É facultado à companhia, mesmo após iniciada a cobrança judicial, 

mandar vender a ação em bolsa de valores; a companhia poderá também pro-

mover a cobrança judicial se as ações oferecidas em bolsa não encontrarem 

tomador, ou se o preço apurado não bastar para pagar os débitos do acionista.

§ 4º Se a companhia não conseguir, por qualquer dos meios previstos 

neste artigo, a integralização das ações, poderá declará-las caducas e fazer 

suas as entradas realizadas, integralizando-as com lucros ou reservas, exceto 

a legal; se não tiver lucros e reservas suficientes, terá o prazo de 1 (um) ano 

para colocar as ações caídas em comisso, findo o qual, não tendo sido encon-

trado comprador, a assembleia-geral deliberará sobre a redução do capital em 

importância correspondente.

Responsabilidade dos Alienantes

Art. 108. Ainda quando negociadas as ações, os alienantes continuarão 

responsáveis, solidariamente com os adquirentes, pelo pagamento das pres-

tações que faltarem para integralizar as ações transferidas.

Parágrafo único. Tal responsabilidade cessará, em relação a cada alienan-

te, no fim de 2 (dois) anos a contar da data da transferência das ações.

Seção II

Direitos Essenciais

Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembleia-geral poderão privar o 

acionista dos direitos de:

I – participar dos lucros sociais;

II – participar do acervo da companhia, em caso de liquidação;

III – fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais;

IV – preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conver-

síveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, 

observado o disposto nos artigos 171 e 172; (Vide Lei n. 12.838, de 2013)
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V – retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta Lei.

§ 1º As ações de cada classe conferirão iguais direitos aos seus titulares.

§ 2º Os meios, processos ou ações que a lei confere ao acionista para 

assegurar os seus direitos não podem ser elididos pelo estatuto ou pela as-

sembleia-geral.

§ 3º O estatuto da sociedade pode estabelecer que as divergências entre 

os acionistas e a companhia, ou entre os acionistas controladores e os acio-

nistas minoritários, poderão ser solucionadas mediante arbitragem, nos ter-

mos em que especificar.(Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

Seção III

Direito de Voto

Disposições Gerais

Art. 110. A cada ação ordinária corresponde 1 (um) voto nas deliberações 

da assembleia-geral.

§ 1º O estatuto pode estabelecer limitação ao número de votos de cada 

acionista.

§ 2º É vedado atribuir voto plural a qualquer classe de ações.

Ações Preferenciais

Art. 111. O estatuto poderá deixar de conferir às ações preferenciais al-

gum ou alguns dos direitos reconhecidos às ações ordinárias, inclusive o de 

voto, ou conferi-lo com restrições, observado o disposto no artigo 109.

§ 1º As ações preferenciais sem direito de voto adquirirão o exercício 

desse direito se a companhia, pelo prazo previsto no estatuto, não superior 

a 3 (três) exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos fixos ou 

mínimos a que fizerem jus, direito que conservarão até o pagamento, se tais 

dividendos não forem cumulativos, ou até que sejam pagos os cumulativos 

em atraso.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10303.htm#art2


339

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 2º Na mesma hipótese e sob a mesma condição do § 1º, as ações pre-

ferenciais com direito de voto restrito terão suspensas as limitações ao exer-

cício desse direito.

§ 3º O estatuto poderá estipular que o disposto nos §§ 1º e 2º vigorará a 

partir do término da implantação do empreendimento inicial da companhia.

Não Exercício de Voto pelas Ações ao Portador

Art. 112. Somente os titulares de ações nominativas endossáveis e escri-

turais poderão exercer o direito de voto.

Parágrafo único. Os titulares de ações preferenciais ao portador que ad-

quirirem direito de voto de acordo com o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 

111, e enquanto dele gozarem, poderão converter as ações em nominativas 

ou endossáveis, independentemente de autorização estatutária.

Voto das Ações Empenhadas e Alienadas Fiduciariamente

Art. 113. O penhor da ação não impede o acionista de exercer o direito de 

voto; será lícito, todavia, estabelecer, no contrato, que o acionista não pode-

rá, sem consentimento do credor pignoratício, votar em certas deliberações.

Parágrafo único. O credor garantido por alienação fiduciária da ação não 

poderá exercer o direito de voto; o devedor somente poderá exercê-lo nos 

termos do contrato.

Voto das Ações Gravadas com Usufruto

Art. 114. O direito de voto da ação gravada com usufruto, se não for regu-

lado no ato de constituição do gravame, somente poderá ser exercido mediante 

prévio acordo entre o proprietário e o usufrutuário.

Abuso do Direito de Voto e Conflito de Interesses

Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da compa-

nhia; considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à com-

panhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a 

que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia 

ou para outros acionistas.(Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)
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§ 1º o acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia-geral 

relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação 

do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em 

quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que 

tiver interesse conflitante com o da companhia.

§ 2º Se todos os subscritores forem condôminos de bem com que concor-

reram para a formação do capital social, poderão aprovar o laudo, sem preju-

ízo da responsabilidade de que trata o § 6º do artigo 8º.

§ 3º o acionista responde pelos danos causados pelo exercício abusivo do 

direito de voto, ainda que seu voto não haja prevalecido.

§ 4º A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem 

interesse conflitante com o da companhia é anulável; o acionista responderá 

pelos danos causados e será obrigado a transferir para a companhia as van-

tagens que tiver auferido.

§ 5º (VETADO) (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 6º (VETADO) (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 7º (VETADO) (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 8º (VETADO) (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 9º (VETADO) (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 10 (VETADO) (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

Seção IV

Acionista Controlador

Deveres

Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurí-

dica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle 

comum, que:

a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, 

a maioria dos votos nas deliberações da assembleia-geral e o poder de eleger 

a maioria dos administradores da companhia; e
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b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar 

o funcionamento dos órgãos da companhia.

Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de 

fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem 

deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os 

que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e 

interesses deve lealmente respeitar e atender.

Art. 116-A. O acionista controlador da companhia aberta e os acionistas, 

ou grupo de acionistas, que elegerem membro do conselho de administração 

ou membro do conselho fiscal, deverão informar imediatamente as modifica-

ções em sua posição acionária na companhia à Comissão de Valores Mobili-

ários e às Bolsas de Valores ou entidades do mercado de balcão organizado 

nas quais os valores mobiliários de emissão da companhia estejam admitidos 

à negociação, nas condições e na forma determinadas pela Comissão de Va-

lores Mobiliários.(Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

Responsabilidade

Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos 

praticados com abuso de poder.

§ 1º São modalidades de exercício abusivo de poder:

a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao 

interesse nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou es-

trangeira, em prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos lucros 

ou no acervo da companhia, ou da economia nacional;

b) promover a liquidação de companhia próspera, ou a transformação, 

incorporação, fusão ou cisão da companhia, com o fim de obter, para si ou 

para outrem, vantagem indevida, em prejuízo dos demais acionistas, dos que 

trabalham na empresa ou dos investidores em valores mobiliários emitidos 

pela companhia;
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c) promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou ado-

ção de políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse da companhia 

e visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na em-

presa ou aos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia;

d) eleger administrador ou fiscal que sabe inapto, moral ou tecnicamente;

e) induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar ato ilegal, 

ou, descumprindo seus deveres definidos nesta Lei e no estatuto, promover, 

contra o interesse da companhia, sua ratificação pela assembleia-geral;

f) contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de 

sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não 

equitativas;

g) aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de administradores, por 

favorecimento pessoal, ou deixar de apurar denúncia que saiba ou devesse 

saber procedente, ou que justifique fundada suspeita de irregularidade.

h) subscrever ações, para os fins do disposto no art. 170, com a realização 

em bens estranhos ao objeto social da companhia. (Incluída dada pela Lei n. 

9.457, de 1997)

§ 2º No caso da alínea e do § 1º, o administrador ou fiscal que praticar o 

ato ilegal responde solidariamente com o acionista controlador.

§ 3º O acionista controlador que exerce cargo de administrador ou fiscal 

tem também os deveres e responsabilidades próprios do cargo.

Seção V

Acordo de Acionistas

Art. 118. Os acordos de acionistas, sobre a compra e venda de suas 

ações, preferência para adquiri-las, exercício do direito a voto, ou do poder de 

controle deverão ser observados pela companhia quando arquivados na sua 

sede.(Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)
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§ 1º As obrigações ou ônus decorrentes desses acordos somente serão 

oponíveis a terceiros, depois de averbados nos livros de registro e nos certi-

ficados das ações, se emitidos.

§ 2º Esses acordos não poderão ser invocados para eximir o acionista de 

responsabilidade no exercício do direito de voto (artigo 115) ou do poder de 

controle (artigos 116 e 117).

§ 3º Nas condições previstas no acordo, os acionistas podem promover a 

execução específica das obrigações assumidas.

§ 4º As ações averbadas nos termos deste artigo não poderão ser nego-

ciadas em bolsa ou no mercado de balcão.

§ 5º No relatório anual, os órgãos da administração da companhia aberta 

informarão à assembleia-geral as disposições sobre política de reinvestimen-

to de lucros e distribuição de dividendos, constantes de acordos de acionistas 

arquivados na companhia.

§ 6º O acordo de acionistas cujo prazo for fixado em função de termo ou 

condição resolutiva somente pode ser denunciado segundo suas estipulações. 

(Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 7º O mandato outorgado nos termos de acordo de acionistas para pro-

ferir, em assembleia-geral ou especial, voto contra ou a favor de determinada 

deliberação, poderá prever prazo superior ao constante do § 1º do art. 126 

desta Lei.(Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 8º O presidente da assembleia ou do órgão colegiado de deliberação da 

companhia não computará o voto proferido com infração de acordo de acio-

nistas devidamente arquivado.(Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 9º O não comparecimento à assembleia ou às reuniões dos órgãos de 

administração da companhia, bem como as abstenções de voto de qualquer 

parte de acordo de acionistas ou de membros do conselho de administração 

eleitos nos termos de acordo de acionistas, assegura à parte prejudicada o 

direito de votar com as ações pertencentes ao acionista ausente ou omisso 

e, no caso de membro do conselho de administração, pelo conselheiro eleito 

com os votos da parte prejudicada.(Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)
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§ 10 Os acionistas vinculados a acordo de acionistas deverão indicar, no 

ato de arquivamento, representante para comunicar-se com a companhia, 

para prestar ou receber informações, quando solicitadas.(Incluído pela Lei n. 

10.303, de 2001)

§ 11 A companhia poderá solicitar aos membros do acordo esclarecimento 

sobre suas cláusulas.(Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

Seção VI

Representação de Acionista Residente ou Domiciliado no Exterior

Art. 119. O acionista residente ou domiciliado no exterior deverá manter, 

no País, representante com poderes para receber citação em ações contra 

ele, propostas com fundamento nos preceitos desta Lei.

Parágrafo único. O exercício, no Brasil, de qualquer dos direitos de acio-

nista, confere ao mandatário ou representante legal qualidade para receber 

citação judicial.

Seção VII

Suspensão do Exercício de Direitos

Art. 120. A assembleia-geral poderá suspender o exercício dos direitos do 

acionista que deixar de cumprir obrigação imposta pela lei ou pelo estatuto, 

cessando a suspensão logo que cumprida a obrigação.
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CAPÍTULO XI

ASSEMBLEIA-GERAL

Seção I

Disposições Gerais

Art. 121. A assembleia-geral, convocada e instalada de acordo com a lei 

e o estatuto, tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto 

da companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e 

desenvolvimento.

Parágrafo único. Nas companhias, abertas e fechadas, o acionista poderá 

participar e votar a distância em assembleia geral, nos termos do regulamen-

to da Comissão de Valores Mobiliários e do órgão competente do Poder Exe-

cutivo federal, respectivamente. (Redação dada pela Lei n. 14.030, de 2020).

Competência Privativa

Art. 122. Compete privativamente à assembleia geral: (Redação dada 

pela Lei n. 12.431, de 2011).

I – reformar o estatuto social;(Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

II – eleger ou destituir, a qualquer tempo, os administradores e fiscais da 

companhia, ressalvado o disposto no inciso II do art. 142;(Redação dada pela 

Lei n. 10.303, de 2001)

III – tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre 

as demonstrações financeiras por eles apresentadas;(Redação dada pela Lei 

n. 10.303, de 2001)

IV – autorizar a emissão de debêntures, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 

2º e 4º do art. 59; (Redação dada pela Lei n. 12.431, de 2011). (Vide Lei n. 

12.838, de 2013)

V – suspender o exercício dos direitos do acionista (art. 120);(Redação 

dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

VI – deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer 

para a formação do capital social;(Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)
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VII – autorizar a emissão de partes beneficiárias;(Redação dada pela Lei 

n. 10.303, de 2001)

VIII – deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da com-

panhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes 

as contas; (Redação dada pela Medida Provisória n. 1.040, de 2021)

IX – autorizar os administradores a confessar falência e a pedir recupera-

ção judicial; e (Redação dada pela Medida Provisória n. 1.040, de 2021)

X – deliberar, quando se tratar de companhias abertas, sobre: (Incluído 

pela Medida Provisória n. 1.040, de 2021)

a) a alienação ou a contribuição para outra empresa de ativos, caso o valor 

da operação corresponda a mais de 50% (cinquenta por cento) do valor dos 

ativos totais da companhia constantes do último balanço aprovado; e (Inclu-

ído pela Medida Provisória n. 1.040, de 2021)

b) a celebração de transações com partes relacionadas que atendam aos 

critérios de relevância a serem definidos pela Comissão de Valores Mobiliá-

rios. (Incluído pela Medida Provisória n. 1.040, de 2021)

Parágrafo único. Em caso de urgência, a confissão de falência ou o pedido 

de recuperação judicial poderá ser formulado pelos administradores, com a 

concordância do acionista controlador, se houver, hipótese em que a assem-

bleia geral será convocada imediatamente para deliberar sobre a matéria. 

(Redação dada pela Medida Provisória n. 1.040, de 2021)

Competência para Convocação

Art. 123. Compete ao conselho de administração, se houver, ou aos dire-

tores, observado o disposto no estatuto, convocar a assembleia-geral.

Parágrafo único. A assembleia-geral pode também ser convocada:

a) pelo conselho fiscal, nos casos previstos no número V, do artigo 163;

b) por qualquer acionista, quando os administradores retardarem, por 

mais de 60 (sessenta) dias, a convocação nos casos previstos em lei ou no 

estatuto;
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c) por acionistas que representem cinco por cento, no mínimo, do capital 

social, quando os administradores não atenderem, no prazo de oito dias, a 

pedido de convocação que apresentarem, devidamente fundamentado, com 

indicação das matérias a serem tratadas; (Redação dada pela Lei n. 9.457, 

de 1997)

d) por acionistas que representem cinco por cento, no mínimo, do capital 

votante, ou cinco por cento, no mínimo, dos acionistas sem direito a voto, 

quando os administradores não atenderem, no prazo de oito dias, a pedido de 

convocação de assembleia para instalação do conselho fiscal. (Incluída pela 

Lei n. 9.457, de 1997)

Modo de Convocação e Local

Art. 124. A convocação far-se-á mediante anúncio publicado por 3 (três) 

vezes, no mínimo, contendo, além do local, data e hora da assembleia, a or-

dem do dia, e, no caso de reforma do estatuto, a indicação da matéria.

§ 1º A primeira convocação da assembleia-geral deverá ser feita: (Reda-

ção da pela Lei n. 10.303, de 2001)

I – na companhia fechada, com 8 (oito) dias de antecedência, no mínimo, 

contado o prazo da publicação do primeiro anúncio; não se realizando a as-

sembleia, será publicado novo anúncio, de segunda convocação, com antece-

dência mínima de 5 (cinco) dias; (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

II – na companhia aberta, o prazo de antecedência da primeira convoca-

ção será de 30 (trinta) dias e o da segunda convocação será de 8 (oito) dias. 

(Redação dada pela Medida Provisória n. 1.040, de 2021)

§ 2º A assembleia geral deverá ser realizada, preferencialmente, no edifí-

cio onde a companhia tiver sede ou, por motivo de força maior, em outro lu-

gar, desde que seja no mesmo Município da sede e seja indicado com clareza 

nos anúncios. (Redação dada pela Lei n. 14.030, de 2020).

§ 2º-A. Sem prejuízo do disposto no § 2º deste artigo, as companhias, 

abertas e fechadas, poderão realizar assembleia digital, nos termos do regu-
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lamento da Comissão de Valores Mobiliários e do órgão competente do Poder 

Executivo federal, respectivamente. (Incluído pela Lei n. 14.030, de 2020)

§ 3º Nas companhias fechadas, o acionista que representar 5% (cinco por 

cento), ou mais, do capital social, será convocado por telegrama ou carta re-

gistrada, expedidos com a antecedência prevista no § 1º, desde que o tenha 

solicitado, por escrito, à companhia, com a indicação do endereço completo e 

do prazo de vigência do pedido, não superior a 2 (dois) exercícios sociais, e 

renovável; essa convocação não dispensa a publicação do aviso previsto no § 

1º, e sua inobservância dará ao acionista direito de haver, dos administrado-

res da companhia, indenização pelos prejuízos sofridos.

§ 4º Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será con-

siderada regular a assembleia-geral a que comparecerem todos os acionistas.

§ 5º A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu exclusivo crité-

rio, mediante decisão fundamentada de seu Colegiado, a pedido de qualquer 

acionista, e ouvida a companhia: (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

I – declarar quais documentos e informações relevantes para a delibe-

ração da assembleia geral não foram tempestivamente disponibilizados aos 

acionistas e determinar o adiamento da assembleia por até 30 (trinta) dias, 

contado da data de disponibilização dos referidos documentos e informações 

aos acionistas; e (Redação dada pela Medida Provisória n. 1.040, de 2021)

II – interromper, por até 15 (quinze) dias, o curso do prazo de antecedên-

cia da convocação de assembleia-geral extraordinária de companhia aberta, a 

fim de conhecer e analisar as propostas a serem submetidas à assembleia e, 

se for o caso, informar à companhia, até o término da interrupção, as razões 

pelas quais entende que a deliberação proposta à assembleia viola dispositi-

vos legais ou regulamentares. (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 6º As companhias abertas com ações admitidas à negociação em bolsa 

de valores deverão remeter, na data da publicação do anúncio de convocação 

da assembleia, à bolsa de valores em que suas ações forem mais negociadas, 

os documentos postos à disposição dos acionistas para deliberação na assem-

bleia-geral. (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)
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“Quorum” de Instalação

Art. 125. Ressalvadas as exceções previstas em lei, a assembleia-geral 

instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que re-

presentem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito de voto; 

em segunda convocação instalar-se-á com qualquer número.

Parágrafo único. Os acionistas sem direito de voto podem comparecer à 

assembleia-geral e discutir a matéria submetida à deliberação.

Legitimação e Representação

Art. 126. As pessoas presentes à assembleia deverão provar a sua quali-

dade de acionista, observadas as seguintes normas:

I – os titulares de ações nominativas exibirão, se exigido, documento hábil 

de sua identidade;

II – os titulares de ações escriturais ou em custódia nos termos do art. 41, 

além do documento de identidade, exibirão, ou depositarão na companhia, se 

o estatuto o exigir, comprovante expedido pela instituição financeira deposi-

tária.(Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

III – os titulares de ações ao portador exibirão os respectivos certificados, 

ou documento de depósito nos termos do número II;

IV – os titulares de ações escriturais ou em custódia nos termos do artigo 

41, além do documento de identidade, exibirão, ou depositarão na compa-

nhia, se o estatuto o exigir, comprovante expedido pela instituição financeira 

depositária.

§ 1º O acionista pode ser representado na assembleia-geral por procura-

dor constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da 

companhia ou advogado; na companhia aberta, o procurador pode, ainda, ser 

instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento 

representar os condôminos.
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§ 2º O pedido de procuração, mediante correspondência, ou anúncio pu-

blicado, sem prejuízo da regulamentação que, sobre o assunto vier a baixar 

a Comissão de Valores Mobiliários, deverá satisfazer aos seguintes requisitos:

a) conter todos os elementos informativos necessários ao exercício do 

voto pedido;

b) facultar ao acionista o exercício de voto contrário à decisão com indica-

ção de outro procurador para o exercício desse voto;

c) ser dirigido a todos os titulares de ações cujos endereços constem da 

companhia. (Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

§ 3º É facultado a qualquer acionista, detentor de ações, com ou sem 

voto, que represente meio por cento, no mínimo, do capital social, solicitar 

relação de endereços dos acionistas, para os fins previstos no § 1º, obede-

cidos sempre os requisitos do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei n. 

9.457, de 1997)

§ 4º Têm a qualidade para comparecer à assembleia os representantes 

legais dos acionistas.

Livro de Presença

Art. 127. Antes de abrir-se a assembleia, os acionistas assinarão o “Livro 

de Presença”, indicando o seu nome, nacionalidade e residência, bem como a 

quantidade, espécie e classe das ações de que forem titulares.

Parágrafo único. Considera-se presente em assembleia geral, para todos 

os efeitos desta Lei, o acionista que registrar a distância sua presença, na 

forma prevista em regulamento da Comissão de Valores Mobiliários. (Incluído 

pela Lei n. 12.431, de 2011).

Mesa

Art. 128. Os trabalhos da assembleia serão dirigidos por mesa composta, 

salvo disposição diversa do estatuto, de presidente e secretário, escolhidos 

pelos acionistas presentes.
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“Quorum” das Deliberações

Art. 129. As deliberações da assembleia-geral, ressalvadas as exceções 

previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se com-

putando os votos em branco.

§ 1º O estatuto da companhia fechada pode aumentar o quorum exigido 

para certas deliberações, desde que especifique as matérias.

§ 2º No caso de empate, se o estatuto não estabelecer procedimento de 

arbitragem e não contiver norma diversa, a assembleia será convocada, com 

intervalo mínimo de 2 (dois) meses, para votar a deliberação; se permanecer 

o empate e os acionistas não concordarem em cometer a decisão a um ter-

ceiro, caberá ao Poder Judiciário decidir, no interesse da companhia.

Ata da Assembleia

Art. 130. Dos trabalhos e deliberações da assembleia será lavrada, em 

livro próprio, ata assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presen-

tes. Para validade da ata é suficiente a assinatura de quantos bastem para 

constituir a maioria necessária para as deliberações tomadas na assembleia. 

Da ata tirar-se-ão certidões ou cópias autênticas para os fins legais.

§ 1º A ata poderá ser lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, 

inclusive dissidências e protestos, e conter a transcrição apenas das delibera-

ções tomadas, desde que:

a) os documentos ou propostas submetidos à assembleia, assim como as 

declarações de voto ou dissidência, referidos na ata, sejam numerados segui-

damente, autenticados pela mesa e por qualquer acionista que o solicitar, e 

arquivados na companhia;

b) a mesa, a pedido de acionista interessado, autentique exemplar ou có-

pia de proposta, declaração de voto ou dissidência, ou protesto apresentado.

§ 2º A assembleia-geral da companhia aberta pode autorizar a publicação 

de ata com omissão das assinaturas dos acionistas.
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§ 3º Se a ata não for lavrada na forma permitida pelo § 1º, poderá ser 

publicado apenas o seu extrato, com o sumário dos fatos ocorridos e a trans-

crição das deliberações tomadas.

Espécies de Assembleia

Art. 131. A assembleia-geral é ordinária quando tem por objeto as maté-

rias previstas no artigo 132, e extraordinária nos demais casos.

Parágrafo único. A assembleia-geral ordinária e a assembleia-geral extra-

ordinária poderão ser, cumulativamente, convocadas e realizadas no mesmo 

local, data e hora, instrumentadas em ata única.

Seção II

Assembleia-Geral Ordinária

Objeto

Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao tér-

mino do exercício social, deverá haver 1 (uma) assembleia-geral para:

I – tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as de-

monstrações financeiras;

II – deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribui-

ção de dividendos;

III – eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando 

for o caso;

IV – aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).

Documentos da Administração

Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data 

marcada para a realização da assembleia-geral ordinária, por anúncios publicados 

na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos acionistas:
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I – o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais 

fatos administrativos do exercício findo;

II – a cópia das demonstrações financeiras;

III – o parecer dos auditores independentes, se houver.

IV – o parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver; e 

(Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

V – demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia. 

(Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 1º Os anúncios indicarão o local ou locais onde os acionistas poderão 

obter cópias desses documentos.

§ 2º A companhia remeterá cópia desses documentos aos acionistas que o 

pedirem por escrito, nas condições previstas no § 3º do artigo 124.

§ 3º Os documentos referidos neste artigo, à exceção dos constantes dos 

incisos IV e V, serão publicados até 5 (cinco) dias, pelo menos, antes da data 

marcada para a realização da assembleia-geral. (Redação dada pela Lei n. 

10.303, de 2001)

§ 4º A assembleia-geral que reunir a totalidade dos acionistas poderá 

considerar sanada a falta de publicação dos anúncios ou a inobservância dos 

prazos referidos neste artigo; mas é obrigatória a publicação dos documentos 

antes da realização da assembleia.

§ 5º A publicação dos anúncios é dispensada quando os documentos a que 

se refere este artigo são publicados até 1 (um) mês antes da data marcada 

para a realização da assembleia-geral ordinária.

Procedimento

Art. 134. Instalada a assembleia-geral, proceder-se-á, se requerida por 

qualquer acionista, à leitura dos documentos referidos no artigo 133 e do 

parecer do conselho fiscal, se houver, os quais serão submetidos pela mesa à 

discussão e votação.
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§ 1º Os administradores da companhia, ou ao menos um deles, e o auditor 

independente, se houver, deverão estar presentes à assembleia para atender a 

pedidos de esclarecimentos de acionistas, mas os administradores não poderão 

votar, como acionistas ou procuradores, os documentos referidos neste artigo.

§ 2º Se a assembleia tiver necessidade de outros esclarecimentos, poderá 

adiar a deliberação e ordenar diligências; também será adiada a deliberação, 

salvo dispensa dos acionistas presentes, na hipótese de não comparecimento 

de administrador, membro do conselho fiscal ou auditor independente.

§ 3º A aprovação, sem reserva, das demonstrações financeiras e das con-

tas, exonera de responsabilidade os administradores e fiscais, salvo erro, 

dolo, fraude ou simulação (artigo 286).

§ 4º Se a assembleia aprovar as demonstrações financeiras com modifi-

cação no montante do lucro do exercício ou no valor das obrigações da com-

panhia, os administradores promoverão, dentro de 30 (trinta) dias, a republi-

cação das demonstrações, com as retificações deliberadas pela assembleia; 

se a destinação dos lucros proposta pelos órgãos de administração não lograr 

aprovação (artigo 176, § 3º), as modificações introduzidas constarão da ata 

da assembleia.

§ 5º A ata da assembleia-geral ordinária será arquivada no registro do 

comércio e publicada.

§ 6º As disposições do § 1º, segunda parte, não se aplicam quando, nas 

sociedades fechadas, os diretores forem os únicos acionistas.

Seção III

Assembleia-Geral Extraordinária

Reforma do Estatuto

Art. 135. A assembleia-geral extraordinária que tiver por objeto a refor-

ma do estatuto somente se instalará em primeira convocação com a presença 

de acionistas que representem 2/3 (dois terços), no mínimo, do capital com 

direito a voto, mas poderá instalar-se em segunda com qualquer número.
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§ 1º Os atos relativos a reformas do estatuto, para valerem contra ter-

ceiros, ficam sujeitos às formalidades de arquivamento e publicação, não po-

dendo, todavia, a falta de cumprimento dessas formalidades ser oposta, pela 

companhia ou por seus acionistas, a terceiros de boa-fé.

§ 2º Aplica-se aos atos de reforma do estatuto o disposto no artigo 97 e 

seus §§ 1º e 2º e no artigo 98 e seu § 1º.

§ 3º Os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na assembleia-

-geral extraordinária deverão ser postos à disposição dos acionistas, na sede 

da companhia, por ocasião da publicação do primeiro anúncio de convocação 

da assembleia-geral. (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

“Quorum” Qualificado

Art. 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem meta-

de, no mínimo, das ações com direito a voto, se maior quorum não for exigido 

pelo estatuto da companhia cujas ações não estejam admitidas à negociação 

em bolsa ou no mercado de balcão, para deliberação sobre: (Redação dada 

pela Lei n. 9.457, de 1997)

I – criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações prefe-

renciais existentes, sem guardar proporção com as demais classes de ações 

preferenciais, salvo se já previstos ou autorizados pelo estatuto; (Redação 

dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

II – alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou 

amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de 

nova classe mais favorecida; (Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

III – redução do dividendo obrigatório; (Redação dada pela Lei n. 9.457, 

de 1997)

IV – fusão da companhia, ou sua incorporação em outra; (Redação dada 

pela Lei n. 9.457, de 1997)

V – participação em grupo de sociedades (art. 265); (Redação dada pela 

Lei n. 9.457, de 1997)
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VI – mudança do objeto da companhia; (Redação dada pela Lei n. 9.457, 

de 1997)

VII – cessação do estado de liquidação da companhia; (Redação dada pela 

Lei n. 9.457, de 1997)

VIII – criação de partes beneficiárias; (Redação dada pela Lei n. 9.457, 

de 1997)

IX – cisão da companhia; (Incluído pela Lei n. 9.457, de 1997)

X – dissolução da companhia. (Incluído pela Lei n. 9.457, de 1997)

§ 1º Nos casos dos incisos I e II, a eficácia da deliberação depende de pré-

via aprovação ou da ratificação, em prazo improrrogável de um ano, por titu-

lares de mais da metade de cada classe de ações preferenciais prejudicadas, 

reunidos em assembleia especial convocada pelos administradores e instalada 

com as formalidades desta Lei. (Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

§ 2º A Comissão de Valores Mobiliários pode autorizar a redução do quo-

rum previsto neste artigo no caso de companhia aberta com a propriedade 

das ações dispersa no mercado, e cujas 3 (três) últimas assembleias tenham 

sido realizadas com a presença de acionistas representando menos da meta-

de das ações com direito a voto. Neste caso, a autorização da Comissão de 

Valores Mobiliários será mencionada nos avisos de convocação e a deliberação 

com quorum reduzido somente poderá ser adotada em terceira convocação.

§ 3º O disposto no § 2º deste artigo aplica-se também às assembleias 

especiais de acionistas preferenciais de que trata o § 1º. (Redação dada pela 

Lei n. 10.303, de 2001)

§ 4º Deverá constar da ata da assembleia-geral que deliberar sobre as 

matérias dos incisos I e II, se não houver prévia aprovação, que a deliberação 

só terá eficácia após a sua ratificação pela assembleia especial prevista no § 

1º. (Incluído pela Lei n. 9.457, de 1997)

Art. 136-A. A aprovação da inserção de convenção de arbitragem no es-

tatuto social, observado o quorum do art. 136, obriga a todos os acionistas, 

assegurado ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia me-

diante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do art. 45. (Incluído 

pela Lei n. 13.129, de 2015) (Vigência)
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§ 1º A convenção somente terá eficácia após o decurso do prazo de 30 

(trinta) dias, contado da publicação da ata da assembleia geral que a apro-

vou. (Incluído pela Lei n. 13.129, de 2015) (Vigência)

§ 2º O direito de retirada previsto no caput não será aplicável: (Incluído 

pela Lei n. 13.129, de 2015) (Vigência)

I – caso a inclusão da convenção de arbitragem no estatuto social repre-

sente condição para que os valores mobiliários de emissão da companhia 

sejam admitidos à negociação em segmento de listagem de bolsa de valores 

ou de mercado de balcão organizado que exija dispersão acionária mínima de 

25% (vinte e cinco por cento) das ações de cada espécie ou classe; (Incluído 

pela Lei n. 13.129, de 2015) (Vigência)

II – caso a inclusão da convenção de arbitragem seja efetuada no estatuto 

social de companhia aberta cujas ações sejam dotadas de liquidez e dispersão 

no mercado, nos termos das alíneas “a” e “b” do inciso II do art. 137 desta 

Lei. (Incluído pela Lei n. 13.129, de 2015) (Vigência)

Direito de Retirada

Art. 137. A aprovação das matérias previstas nos incisos I a VI e IX do 

art. 136 dá ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia, me-

diante reembolso do valor das suas ações (art. 45), observadas as seguintes 

normas: (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

I – nos casos dos incisos I e II do art. 136, somente terá direito de retira-

da o titular de ações de espécie ou classe prejudicadas; (Incluído pela Lei n. 

9.457, de 1997)

II – nos casos dos incisos IV e V do art. 136, não terá direito de retirada o 

titular de ação de espécie ou classe que tenha liquidez e dispersão no merca-

do, considerando-se haver: (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

a) liquidez, quando a espécie ou classe de ação, ou certificado que a re-

presente, integre índice geral representativo de carteira de valores mobiliá-

rios admitido à negociação no mercado de valores mobiliários, no Brasil ou no 

exterior, definido pela Comissão de Valores Mobiliários; e (Redação dada pela 

Lei n. 10.303, de 2001)
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b) dispersão, quando o acionista controlador, a sociedade controladora ou 

outras sociedades sob seu controle detiverem menos da metade da espécie 

ou classe de ação; (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

III – no caso do inciso IX do art. 136, somente haverá direito de retirada 

se a cisão implicar: (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

a) mudança do objeto social, salvo quando o patrimônio cindido for vertido 

para sociedade cuja atividade preponderante coincida com a decorrente do 

objeto social da sociedade cindida; (Incluída pela Lei n. 10.303, de 2001)

b) redução do dividendo obrigatório; ou (Incluída pela Lei n. 10.303, de 2001)

c) participação em grupo de sociedades; (Incluída pela Lei n. 10.303, de 2001)

IV – o reembolso da ação deve ser reclamado à companhia no prazo de 

30 (trinta) dias contado da publicação da ata da assembleia-geral; (Redação 

dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

V – o prazo para o dissidente de deliberação de assembleia especial (art. 

136, § 1º) será contado da publicação da respectiva ata; (Redação dada pela 

Lei n. 10.303, de 2001)

VI – o pagamento do reembolso somente poderá ser exigido após a obser-

vância do disposto no § 3º e, se for o caso, da ratificação da deliberação pela 

assembleia-geral. (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 1º O acionista dissidente de deliberação da assembleia, inclusive o titu-

lar de ações preferenciais sem direito de voto, poderá exercer o direito de re-

embolso das ações de que, comprovadamente, era titular na data da primeira 

publicação do edital de convocação da assembleia, ou na data da comunica-

ção do fato relevante objeto da deliberação, se anterior. (Redação dada pela 

Lei n. 9.457, de 1997)

§ 2º O direito de reembolso poderá ser exercido no prazo previsto nos in-

cisos IV ou V do caput deste artigo, conforme o caso, ainda que o titular das 

ações tenha se abstido de votar contra a deliberação ou não tenha compare-

cido à assembleia. (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)
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§ 3º Nos 10 (dez) dias subsequentes ao término do prazo de que tratam os 

incisos IV e V do caput deste artigo, conforme o caso, contado da publicação 

da ata da assembleia-geral ou da assembleia especial que ratificar a delibe-

ração, é facultado aos órgãos da administração convocar a assembleia-geral 

para ratificar ou reconsiderar a deliberação, se entenderem que o pagamento 

do preço do reembolso das ações aos acionistas dissidentes que exerceram o 

direito de retirada porá em risco a estabilidade financeira da empresa. (Reda-

ção dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 4º Decairá do direito de retirada o acionista que não o exercer no prazo 

fixado. (Incluído pela Lei n. 9.457, de 1997)

CAPÍTULO XII
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA

Administração da Companhia

Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o 

estatuto, ao conselho de administração e à diretoria, ou somente à diretoria.

§ 1º O conselho de administração é órgão de deliberação colegiada, sendo 

a representação da companhia privativa dos diretores.

§ 2º As companhias abertas e as de capital autorizado terão, obrigatoria-

mente, conselho de administração.

§ 3º É vedada, nas companhias abertas, a acumulação do cargo de pre-

sidente do conselho de administração e do cargo de diretor-presidente ou de 

principal executivo da companhia. (Incluído pela Medida Provisória n. 1.040, 

de 2021) (Produção de efeitos)

§ 4º A Comissão de Valores Mobiliários poderá excepcionar a vedação de 

que trata o § 3º para as companhias com menor faturamento, nos termos de 

sua regulamentação. (Incluído pela Medida Provisória n. 1.040, de 2021)

Art. 139. As atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de 

administração não podem ser outorgados a outro órgão, criado por lei ou 

pelo estatuto.
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Seção I

Conselho de Administração

Composição

Art. 140. O conselho de administração será composto por, no mínimo, 3 

(três) membros, eleitos pela assembleia-geral e por ela destituíveis a qual-

quer tempo, devendo o estatuto estabelecer:

I – o número de conselheiros, ou o máximo e mínimo permitidos, e o pro-

cesso de escolha e substituição do presidente do conselho pela assembleia ou 

pelo próprio conselho; (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

II – o modo de substituição dos conselheiros;

III – o prazo de gestão, que não poderá ser superior a 3 (três) anos, per-

mitida a reeleição;

IV – as normas sobre convocação, instalação e funcionamento do conse-

lho, que deliberará por maioria de votos, podendo o estatuto estabelecer quo-

rum qualificado para certas deliberações, desde que especifique as matérias. 

(Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 1º O estatuto poderá prever a participação no conselho de representan-

tes dos empregados, escolhidos pelo voto destes, em eleição direta, organi-

zada pela empresa, em conjunto com as entidades sindicais que os represen-

tam. (Incluído pela Medida Provisória n. 1.040, de 2021)

§ 2º Na composição do conselho de administração das companhias aber-

tas, é obrigatória a participação de conselheiros independentes, nos termos 

e nos prazos definidos pela Comissão de Valores Mobiliários. (Incluído pela 

Medida Provisória n. 1.040, de 2021)

Voto Múltiplo

Art. 141. Na eleição dos conselheiros, é facultado aos acionistas que re-

presentem, no mínimo, 0,1 (um décimo) do capital social com direito a voto, 

esteja ou não previsto no estatuto, requerer a adoção do processo de voto 
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múltiplo, atribuindo-se a cada ação tantos votos quantos sejam os membros 

do conselho, e reconhecido ao acionista o direito de cumular os votos num só 

candidato ou distribuí-los entre vários.

§ 1º A faculdade prevista neste artigo deverá ser exercida pelos acionistas 

até 48 (quarenta e oito) horas antes da assembleia-geral, cabendo à mesa 

que dirigir os trabalhos da assembleia informar previamente aos acionistas, 

à vista do “Livro de Presença”, o número de votos necessários para a eleição 

de cada membro do conselho.

§ 2º Os cargos que, em virtude de empate, não forem preenchidos, serão ob-

jeto de nova votação, pelo mesmo processo, observado o disposto no § 1º, in fine.

§ 3º Sempre que a eleição tiver sido realizada por esse processo, a des-

tituição de qualquer membro do conselho de administração pela assembleia-

-geral importará destituição dos demais membros, procedendo-se a nova 

eleição; nos demais casos de vaga, não havendo suplente, a primeira assem-

bleia-geral procederá à nova eleição de todo o conselho.

§ 4º Terão direito de eleger e destituir um membro e seu suplente do 

conselho de administração, em votação em separado na assembleia-geral, 

excluído o acionista controlador, a maioria dos titulares, respectivamente: 

(Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

I – de ações de emissão de companhia aberta com direito a voto, que 

representem, pelo menos, 15% (quinze por cento) do total das ações com 

direito a voto; e (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

II – de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito de 

emissão de companhia aberta, que representem, no mínimo, 10% (dez por 

cento) do capital social, que não houverem exercido o direito previsto no es-

tatuto, em conformidade com o art. 18. (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 5º Verificando-se que nem os titulares de ações com direito a voto e 

nem os titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto res-

trito perfizeram, respectivamente, o quorum exigido nos incisos I e II do § 

4º, ser-lhes-á facultado agregar suas ações para elegerem em conjunto um 
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membro e seu suplente para o conselho de administração, observando-se, 

nessa hipótese, o quorum exigido pelo inciso II do § 4º. (Incluído pela Lei n. 

10.303, de 2001)

§ 6º Somente poderão exercer o direito previsto no § 4º os acionistas que 

comprovarem a titularidade ininterrupta da participação acionária ali exigida 

durante o período de 3 (três) meses, no mínimo, imediatamente anterior à 

realização da assembleia-geral. (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 7º Sempre que, cumulativamente, a eleição do conselho de administração 

se der pelo sistema do voto múltiplo e os titulares de ações ordinárias ou pre-

ferenciais exercerem a prerrogativa de eleger conselheiro, será assegurado a 

acionista ou grupo de acionistas vinculados por acordo de votos que detenham 

mais do que 50% (cinquenta por cento) das ações com direito de voto o direito 

de eleger conselheiros em número igual ao dos eleitos pelos demais acionistas, 

mais um, independentemente do número de conselheiros que, segundo o es-

tatuto, componha o órgão. (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 8º A companhia deverá manter registro com a identificação dos acionis-

tas que exercerem a prerrogativa a que se refere o § 4º. (Incluído pela Lei n. 

10.303, de 2001)

§ 9º (VETADO) (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

Competência

Art. 142. Compete ao conselho de administração:

I – fixar a orientação geral dos negócios da companhia;

II – eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribui-

ções, observado o que a respeito dispuser o estatuto;

III – fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os li-

vros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados 

ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;

IV – convocar a assembleia-geral quando julgar conveniente, ou no caso 

do artigo 132;
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V – manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;

VI – manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o esta-

tuto assim o exigir;

VII – deliberar, quando autorizado pelo estatuto, sobre a emissão de ações 

ou de bônus de subscrição; (Vide Lei n. 12.838, de 2013)

VIII – autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, a alienação de 

bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de ga-

rantias a obrigações de terceiros; (Redação dada pela Lei n. 11.941, de 2009)

IX – escolher e destituir os auditores independentes, se houver.

§ 1º Serão arquivadas no registro do comércio e publicadas as atas das 

reuniões do conselho de administração que contiverem deliberação destinada a 

produzir efeitos perante terceiros. (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 2º A escolha e a destituição do auditor independente ficará sujeita a 

veto, devidamente fundamentado, dos conselheiros eleitos na forma do art. 

141, § 4º, se houver. (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

Seção II

Diretoria

Composição

Art. 143. A Diretoria será composta por 2 (dois) ou mais diretores, eleitos 

e destituíveis a qualquer tempo pelo conselho de administração, ou, se inexis-

tente, pela assembleia-geral, devendo o estatuto estabelecer:

I – o número de diretores, ou o máximo e o mínimo permitidos;

II – o modo de sua substituição;

III – o prazo de gestão, que não será superior a 3 (três) anos, permitida 

a reeleição;

IV – as atribuições e poderes de cada diretor.

§ 1º Os membros do conselho de administração, até o máximo de 1/3 (um 

terço), poderão ser eleitos para cargos de diretores.
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§ 2º O estatuto pode estabelecer que determinadas decisões, de compe-

tência dos diretores, sejam tomadas em reunião da diretoria.

Representação

Art. 144. No silêncio do estatuto e inexistindo deliberação do conselho de 

administração (artigo 142, n. II e parágrafo único), competirão a qualquer 

diretor a representação da companhia e a prática dos atos necessários ao seu 

funcionamento regular.

Parágrafo único. Nos limites de suas atribuições e poderes, é lícito aos 

diretores constituir mandatários da companhia, devendo ser especificados no 

instrumento os atos ou operações que poderão praticar e a duração do man-

dato, que, no caso de mandatojudicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Seção III

Administradores

Normas Comuns

Art. 145. As normas relativas a requisitos, impedimentos, investidura, 

remuneração, deveres e responsabilidade dos administradores aplicam-se a 

conselheiros e diretores.

Requisitos e Impedimentos

Art. 146. Poderão ser eleitas para membros dos órgãos de administração 

pessoas naturais, devendo os diretores ser residentes no País. (Redação dada 

pela Lei n. 12.431, de 2011).

§ 1º A ata da assembleia-geral ou da reunião do conselho de administra-

ção que eleger administradores deverá conter a qualificação e o prazo de ges-

tão de cada um dos eleitos, devendo ser arquivada no registro do comércio e 

publicada. (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)
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§ 2º A posse do conselheiro residente ou domiciliado no exterior fica con-

dicionada à constituição de representante residente no País, com poderes 

para receber citação em ações contra ele propostas com base na legislação 

societária, mediante procuração com prazo de validade que deverá esten-

der-se por, no mínimo, 3 (três) anos após o término do prazo de gestão do 

conselheiro. (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

Art. 147. Quando a lei exigir certos requisitos para a investidura em cargo 

de administração da companhia, a assembleia-geral somente poderá eleger 

quem tenha exibido os necessários comprovantes, dos quais se arquivará có-

pia autêntica na sede social.

§ 1º São inelegíveis para os cargos de administração da companhia as 

pessoas impedidas por lei especial, ou condenadas por crime falimentar, de 

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia po-

pular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos.

§ 2º São ainda inelegíveis para os cargos de administração de companhia 

aberta as pessoas declaradas inabilitadas por ato da Comissão de Valores 

Mobiliários.

§ 3º O conselheiro deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, 

salvo dispensa da assembleia-geral, aquele que: (Incluído pela Lei n. 10.303, 

de 2001)

I – ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorren-

tes no mercado, em especial, em conselhos consultivos, de administração ou 

fiscal; e (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

II – tiver interesse conflitante com a sociedade. (Incluído pela Lei n. 

10.303, de 2001)

§ 4º A comprovação do cumprimento das condições previstas no § 3º será 

efetuada por meio de declaração firmada pelo conselheiro eleito nos termos 

definidos pela Comissão de Valores Mobiliários, com vistas ao disposto nos 

arts. 145 e 159, sob as penas da lei. (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)
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Garantia da Gestão

Art. 148. O estatuto pode estabelecer que o exercício do cargo de admi-

nistrador deva ser assegurado, pelo titular ou por terceiro, mediante penhor 

de ações da companhia ou outra garantia.

Parágrafo único. A garantia só será levantada após aprovação das últimas 

contas apresentadas pelo administrador que houver deixado o cargo.

Investidura

Art. 149. Os conselheiros e diretores serão investidos nos seus cargos 

mediante assinatura de termo de posse no livro de atas do conselho de admi-

nistração ou da diretoria, conforme o caso.

§ 1º Se o termo não for assinado nos 30 (trinta) dias seguintes à nome-

ação, esta tornar-se-á sem efeito, salvo justificação aceita pelo órgão da ad-

ministração para o qual tiver sido eleito. (Redação dada pela Lei n. 10.303, 

de 2001)

§ 2º O termo de posse deverá conter, sob pena de nulidade, a indicação 

de pelo menos um domicílio no qual o administrador receberá as citações e 

intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua 

gestão, as quais reputar-se-ão cumpridas mediante entrega no domicílio indi-

cado, o qual somente poderá ser alterado mediante comunicação por escrito 

à companhia. (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

Substituição e Término da Gestão

Art. 150. No caso de vacância do cargo de conselheiro, salvo disposição 

em contrário do estatuto, o substituto será nomeado pelos conselheiros re-

manescentes e servirá até a primeira assembleia-geral. Se ocorrer vacância 

da maioria dos cargos, a assembleia-geral será convocada para proceder a 

nova eleição.

§ 1º No caso de vacância de todos os cargos do conselho de administra-

ção, compete à diretoria convocar a assembleia-geral.
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§ 2º No caso de vacância de todos os cargos da diretoria, se a companhia 

não tiver conselho de administração, compete ao conselho fiscal, se em fun-

cionamento, ou a qualquer acionista, convocar a assembleia-geral, devendo o 

representante de maior número de ações praticar, até a realização da assem-

bleia, os atos urgentes de administração da companhia.

§ 3º O substituto eleito para preencher cargo vago completará o prazo de 

gestão do substituído.

§ 4º O prazo de gestão do conselho de administração ou da diretoria se 

estende até a investidura dos novos administradores eleitos.

Renúncia

Art. 151. A renúncia do administrador torna-se eficaz, em relação à com-

panhia, desde o momento em que lhe for entregue a comunicação escrita do 

renunciante, e em relação a terceiros de boa-fé, após arquivamento no regis-

tro de comércio e publicação, que poderão ser promovidos pelo renunciante.

Remuneração

Art. 152. A assembleia-geral fixará o montante global ou individual da 

remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza 

e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo 

dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor 

dos seus serviços no mercado. (Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

§ 1º O estatuto da companhia que fixar o dividendo obrigatório em 25% 

(vinte e cinco por cento) ou mais do lucro líquido, pode atribuir aos admi-

nistradores participação no lucro da companhia, desde que o seu total não 

ultrapasse a remuneração anual dos administradores nem 0,1 (um décimo) 

dos lucros (artigo 190), prevalecendo o limite que for menor.

§ 2º Os administradores somente farão jus à participação nos lucros do 

exercício social em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo 

obrigatório, de que trata o artigo 202.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9457.htm#art1


368

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Seção IV

Deveres e Responsabilidades

Dever de Diligência

Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de 

suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma 

empregar na administração dos seus próprios negócios.

Finalidade das Atribuições e Desvio de Poder

Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o esta-

tuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas 

as exigências do bem público e da função social da empresa.

§ 1º O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para 

com a companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda 

que para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres.

§ 2º É vedado ao administrador:

a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia;

b) sem prévia autorização da assembleia-geral ou do conselho de admi-

nistração, tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar, 

em proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, 

os seus bens, serviços ou crédito;

c) receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembleia-ge-

ral, qualquer modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão 

do exercício de seu cargo.

§ 3º As importâncias recebidas com infração ao disposto na alínea c do § 

2º pertencerão à companhia.

§ 4º O conselho de administração ou a diretoria podem autorizar a prática 

de atos gratuitos razoáveis em benefício dos empregados ou da comunidade 

de que participe a empresa, tendo em vista suas responsabilidades sociais.
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Dever de Lealdade

Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e man-

ter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado:

I – usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a 

companhia, as oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em ra-

zão do exercício de seu cargo;

II – omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, vi-

sando à obtenção de vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar 

oportunidades de negócio de interesse da companhia;

III – adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessá-

rio à companhia, ou que esta tencione adquirir.

§ 1º Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar 

sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para co-

nhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo 

ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da 

informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra 

ou venda de valores mobiliários.

§ 2º O administrador deve zelar para que a violação do disposto no § 1º 

não possa ocorrer através de subordinados ou terceiros de sua confiança.

§ 3º A pessoa prejudicada em compra e venda de valores mobiliários, 

contratada com infração do disposto nos §§ 1º e 2º, tem direito de haver do 

infrator indenização por perdas e danos, a menos que ao contratar já conhe-

cesse a informação.

§ 4º É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, 

por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir 

vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários. (Inclu-

ído pela Lei n. 10.303, de 2001)
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Conflito de Interesses

Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social 

em que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem como na delibera-

ção que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientifi-

cá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de 

administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse.

§ 1º Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somen-

te pode contratar com a companhia em condições razoáveis ou equitativas, 

idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria 

com terceiros.

§ 2º O negócio contratado com infração do disposto no § 1º é anulável, e 

o administrador interessado será obrigado a transferir para a companhia as 

vantagens que dele tiver auferido.

Dever de Informar

Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o 

termo de posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra 

de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia e de 

sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular. (Vide Lei n. 

12.838, de 2013)

§ 1º O administrador de companhia aberta é obrigado a revelar à assem-

bleia-geral ordinária, a pedido de acionistas que representem 5% (cinco por 

cento) ou mais do capital social:

a) o número dos valores mobiliários de emissão da companhia ou de so-

ciedades controladas, ou do mesmo grupo, que tiver adquirido ou alienado, 

diretamente ou através de outras pessoas, no exercício anterior;

b) as opções de compra de ações que tiver contratado ou exercido no 

exercício anterior;
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c) os benefícios ou vantagens, indiretas ou complementares, que tenha 

recebido ou esteja recebendo da companhia e de sociedades coligadas, con-

troladas ou do mesmo grupo;

d) as condições dos contratos de trabalho que tenham sido firmados pela 

companhia com os diretores e empregados de alto nível;

e) quaisquer atos ou fatos relevantes nas atividades da companhia.

§ 2º Os esclarecimentos prestados pelo administrador poderão, a pedido 

de qualquer acionista, ser reduzidos a escrito, autenticados pela mesa da as-

sembleia, e fornecidos por cópia aos solicitantes.

§ 3º A revelação dos atos ou fatos de que trata este artigo só poderá ser 

utilizada no legítimo interesse da companhia ou do acionista, respondendo os 

solicitantes pelos abusos que praticarem.

§ 4º Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar 

imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer delibe-

ração da assembleia-geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou 

fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponde-

rável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores 

mobiliários emitidos pela companhia.

§ 5º Os administradores poderão recusar-se a prestar a informação (§ 1º, 

alínea e), ou deixar de divulgá-la (§ 4º), se entenderem que sua revelação 

porá em risco interesse legítimo da companhia, cabendo à Comissão de Valo-

res Mobiliários, a pedido dos administradores, de qualquer acionista, ou por 

iniciativa própria, decidir sobre a prestação de informação e responsabilizar 

os administradores, se for o caso.

§ 6º Os administradores da companhia aberta deverão informar imedia-

tamente, nos termos e na forma determinados pela Comissão de Valores 

Mobiliários, a esta e às bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão 

organizado nas quais os valores mobiliários de emissão da companhia este-

jam admitidos à negociação, as modificações em suas posições acionárias na 

companhia. (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)
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Responsabilidade dos Administradores

Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obriga-

ções que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; 

responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder:

I – dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;

II – com violação da lei ou do estatuto.

§ 1º O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros admi-

nistradores, salvo se com eles for conivente, se negligenciar em descobri-los 

ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir a sua prática. 

Exime-se de responsabilidade o administrador dissidente que faça consignar 

sua divergência em ata de reunião do órgão de administração ou, não sendo 

possível, dela dê ciência imediata e por escrito ao órgão da administração, no 

conselho fiscal, se em funcionamento, ou à assembleia-geral.

§ 2º Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos 

causados em virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei para 

assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que, pelo estatuto, 

tais deveres não caibam a todos eles.

§ 3º Nas companhias abertas, a responsabilidade de que trata o § 2º ficará 

restrita, ressalvado o disposto no § 4º, aos administradores que, por disposição 

do estatuto, tenham atribuição específica de dar cumprimento àqueles deveres.

§ 4º O administrador que, tendo conhecimento do não cumprimento des-

ses deveres por seu predecessor, ou pelo administrador competente nos ter-

mos do § 3º, deixar de comunicar o fato a assembleia-geral, tornar-se-á por 

ele solidariamente responsável.

§ 5º Responderá solidariamente com o administrador quem, com o fim de 

obter vantagem para si ou para outrem, concorrer para a prática de ato com 

violação da lei ou do estatuto.
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Ação de Responsabilidade

Art. 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da assem-

bleia-geral, a ação de responsabilidade civil contra o administrador, pelos 

prejuízos causados ao seu patrimônio.

§ 1º A deliberação poderá ser tomada em assembleia-geral ordinária e, se 

prevista na ordem do dia, ou for consequência direta de assunto nela incluído, 

em assembleia-geral extraordinária.

§ 2º O administrador ou administradores contra os quais deva ser propos-

ta ação ficarão impedidos e deverão ser substituídos na mesma assembleia.

§ 3º Qualquer acionista poderá promover a ação, se não for proposta no 

prazo de 3 (três) meses da deliberação da assembleia-geral.

§ 4º Se a assembleia deliberar não promover a ação, poderá ela ser pro-

posta por acionistas que representem 5% (cinco por cento), pelo menos, do 

capital social.

§ 5º Os resultados da ação promovida por acionista deferem-se à compa-

nhia, mas esta deverá indenizá-lo, até o limite daqueles resultados, de todas 

as despesas em que tiver incorrido, inclusive correção monetária e juros dos 

dispêndios realizados.

§ 6º O juiz poderá reconhecer a exclusão da responsabilidade do adminis-

trador, se convencido de que este agiu de boa-fé e visando ao interesse da 

companhia.

§ 7º A ação prevista neste artigo não exclui a que couber ao acionista ou 

terceiro diretamente prejudicado por ato de administrador.

Órgãos Técnicos e Consultivos

Art. 160. As normas desta Seção aplicam-se aos membros de quaisquer 

órgãos, criados pelo estatuto, com funções técnicas ou destinados a aconse-

lhar os administradores.
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CAPÍTULO XIII

CONSELHO FISCAL

Composição e Funcionamento

Art. 161. A companhia terá um conselho fiscal e o estatuto disporá sobre 

seu funcionamento, de modo permanente ou nos exercícios sociais em que 

for instalado a pedido de acionistas.

§ 1º O conselho fiscal será composto de, no mínimo, 3 (três) e, no má-

ximo, 5 (cinco) membros, e suplentes em igual número, acionistas ou não, 

eleitos pela assembleia-geral.

§ 2º O conselho fiscal, quando o funcionamento não for permanente, será 

instalado pela assembleia-geral a pedido de acionistas que representem, no 

mínimo, 0,1 (um décimo) das ações com direito a voto, ou 5% (cinco por 

cento) das ações sem direito a voto, e cada período de seu funcionamento 

terminará na primeira assembleia-geral ordinária após a sua instalação.

§ 3º O pedido de funcionamento do conselho fiscal, ainda que a matéria 

não conste do anúncio de convocação, poderá ser formulado em qualquer 

assembleia-geral, que elegerá os seus membros.

§ 4º Na constituição do conselho fiscal serão observadas as seguintes 

normas:

a) os titulares de ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto restrito, 

terão direito de eleger, em votação em separado, 1 (um) membro e respectivo 

suplente; igual direito terão os acionistas minoritários, desde que representem, 

em conjunto, 10% (dez por cento) ou mais das ações com direito a voto;

b) ressalvado o disposto na alínea anterior, os demais acionistas com direi-

to a voto poderão eleger os membros efetivos e suplentes que, em qualquer 

caso, serão em número igual ao dos eleitos nos termos da alínea a, mais um.

§ 5º Os membros do conselho fiscal e seus suplentes exercerão seus car-

gos até a primeira assembleia-geral ordinária que se realizar após a sua elei-

ção, e poderão ser reeleitos.
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§ 6º Os membros do conselho fiscal e seus suplentes exercerão seus car-

gos até a primeira assembleia-geral ordinária que se realizar após a sua elei-

ção, e poderão ser reeleitos. (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 7º A função de membro do conselho fiscal é indelegável. (Incluído pela 

Lei n. 10.303, de 2001)

Requisitos, Impedimentos e Remuneração

Art. 162. Somente podem ser eleitos para o conselho fiscal pessoas na-

turais, residentes no País, diplomadas em curso de nível universitário, ou que 

tenham exercido por prazo mínimo de 3 (três) anos, cargo de administrador 

de empresa ou de conselheiro fiscal.

§ 1º Nas localidades em que não houver pessoas habilitadas, em número 

suficiente, para o exercício da função, caberá ao juiz dispensar a companhia 

da satisfação dos requisitos estabelecidos neste artigo.

§ 2º Não podem ser eleitos para o conselho fiscal, além das pessoas enu-

meradas nos parágrafos do artigo 147, membros de órgãos de administração 

e empregados da companhia ou de sociedade controlada ou do mesmo grupo, 

e o cônjuge ou parente, até terceiro grau, de administrador da companhia.

§ 3º A remuneração dos membros do conselho fiscal, além do reembolso, 

obrigatório, das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho 

da função, será fixada pela assembleia-geral que os eleger, e não poderá ser 

inferior, para cada membro em exercício, a dez por cento da que, em média, 

for atribuída a cada diretor, não computados benefícios, verbas de represen-

tação e participação nos lucros. (Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

Competência

Art. 163. Compete ao conselho fiscal:

I – fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores 

e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; (Redação 

dada pela Lei n. 10.303, de 2001)
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II – opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do 

seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis 

à deliberação da assembleia-geral;

III – opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem sub-

metidas à assembleia-geral, relativas a modificação do capital social, emissão 

de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamen-

tos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão 

ou cisão; (Vide Lei n. 12.838, de 2013)

IV – denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administra-

ção e, se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos 

interesses da companhia, à assembleia-geral, os erros, fraudes ou crimes que 

descobrirem, e sugerir providências úteis à companhia; (Redação dada pela 

Lei n. 10.303, de 2001)

V – convocar a assembleia-geral ordinária, se os órgãos da administração 

retardarem por mais de 1 (um) mês essa convocação, e a extraordinária, 

sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das 

assembleias as matérias que considerarem necessárias;

VI – analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demons-

trações financeiras elaboradas periodicamente pela companhia;

VII – examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre 

elas opinar;

VIII – exercer essas atribuições, durante a liquidação, tendo em vista as 

disposições especiais que a regulam.

§ 1º Os órgãos de administração são obrigados, através de comunicação 

por escrito, a colocar à disposição dos membros em exercício do conselho 

fiscal, dentro de 10 (dez) dias, cópias das atas de suas reuniões e, dentro 

de 15 (quinze) dias do seu recebimento, cópias dos balancetes e demais de-

monstrações financeiras elaboradas periodicamente e, quando houver, dos 

relatórios de execução de orçamentos.
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§ 2º O conselho fiscal, a pedido de qualquer dos seus membros, solicitará 

aos órgãos de administração esclarecimentos ou informações, desde que re-

lativas à sua função fiscalizadora, assim como a elaboração de demonstrações 

financeiras ou contábeis especiais. (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 3º Os membros do conselho fiscal assistirão às reuniões do conselho de 

administração, se houver, ou da diretoria, em que se deliberar sobre os as-

suntos em que devam opinar (ns. II, III e VII).

§ 4º Se a companhia tiver auditores independentes, o conselho fiscal, a 

pedido de qualquer de seus membros, poderá solicitar-lhes esclarecimentos 

ou informações, e a apuração de fatos específicos. (Redação dada pela Lei n. 

9.457, de 1997)

§ 5º Se a companhia não tiver auditores independentes, o conselho fiscal 

poderá, para melhor desempenho das suas funções, escolher contador ou 

firma de auditoria e fixar-lhes os honorários, dentro de níveis razoáveis, vi-

gentes na praça e compatíveis com a dimensão econômica da companhia, os 

quais serão pagos por esta.

§ 6º O conselho fiscal deverá fornecer ao acionista, ou grupo de acionistas 

que representem, no mínimo 5% (cinco por cento) do capital social, sempre 

que solicitadas, informações sobre matérias de sua competência.

§ 7º As atribuições e poderes conferidos pela lei ao conselho fiscal não 

podem ser outorgados a outro órgão da companhia.

§ 8º O conselho fiscal poderá, para apurar fato cujo esclarecimento seja 

necessário ao desempenho de suas funções, formular, com justificativa, ques-

tões a serem respondidas por perito e solicitar à diretoria que indique, para 

esse fim, no prazo máximo de trinta dias, três peritos, que podem ser pes-

soas físicas ou jurídicas, de notório conhecimento na área em questão, entre 

os quais o conselho fiscal escolherá um, cujos honorários serão pagos pela 

companhia. (Incluído pela Lei n. 9.457, de 1997)
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Pareceres e Representações

Art. 164. Os membros do conselho fiscal, ou ao menos um deles, deve-

rão comparecer às reuniões da assembleia-geral e responder aos pedidos de 

informações formulados pelos acionistas.

Parágrafo único. Os pareceres e representações do conselho fiscal, ou de 

qualquer um de seus membros, poderão ser apresentados e lidos na assem-

bleia-geral, independentemente de publicação e ainda que a matéria não 

conste da ordem do dia. (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

Deveres e Responsabilidades

Art. 165. Os membros do conselho fiscal têm os mesmos deveres dos 

administradores de que tratam os arts. 153 a 156 e respondem pelos danos 

resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e de atos praticados 

com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do estatuto.(Redação dada pela 

Lei n. 10.303, de 2001)

§ 1º Os membros do conselho fiscal deverão exercer suas funções no ex-

clusivo interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o exercício da função 

com o fim de causar dano à companhia, ou aos seus acionistas ou administra-

dores, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de 

que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia, seus acionistas ou 

administradores. (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 2º O membro do conselho fiscal não é responsável pelos atos ilícitos de 

outros membros, salvo se com eles foi conivente, ou se concorrer para a prá-

tica do ato. (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 31.10.2001)

§ 3º A responsabilidade dos membros do conselho fiscal por omissão no 

cumprimento de seus deveres é solidária, mas dela se exime o membro dis-

sidente que fizer consignar sua divergência em ata da reunião do órgão e a 

comunicar aos órgãos da administração e à assembleia-geral. (Incluído pela 

Lei n. 10.303, de 2001)
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Art. 165-A. Os membros do conselho fiscal da companhia aberta deve-

rão informar imediatamente as modificações em suas posições acionárias na 

companhia à Comissão de Valores Mobiliários e às Bolsas de Valores ou enti-

dades do mercado de balcão organizado nas quais os valores mobiliários de 

emissão da companhia estejam admitidos à negociação, nas condições e na 

forma determinadas pela Comissão de Valores Mobiliários. (Incluído pela Lei 

n. 10.303, de 2001)

CAPÍTULO XIV

MODIFICAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Seção I

Aumento

Competência

Art. 166. O capital social pode ser aumentado:

I – por deliberação da assembleia-geral ordinária, para correção da ex-

pressão monetária do seu valor (artigo 167);

II – por deliberação da assembleia-geral ou do conselho de administração, 

observado o que a respeito dispuser o estatuto, nos casos de emissão de 

ações dentro do limite autorizado no estatuto (artigo 168);

III – por conversão, em ações, de debêntures ou parte beneficiárias e pelo 

exercício de direitos conferidos por bônus de subscrição, ou de opção de com-

pra de ações; (Vide Lei n. 12.838, de 2013)

IV – por deliberação da assembleia-geral extraordinária convocada para 

decidir sobre reforma do estatuto social, no caso de inexistir autorização de 

aumento, ou de estar a mesma esgotada.

§ 1º Dentro dos 30 (trinta) dias subsequentes à efetivação do aumento, 

a companhia requererá ao registro do comércio a sua averbação, nos casos 

dos números I a III, ou o arquivamento da ata da assembleia de reforma do 

estatuto, no caso do número IV. (Vide Lei n. 12.838, de 2013)
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§ 2º O conselho fiscal, se em funcionamento, deverá, salvo nos casos do 

número III, ser obrigatoriamente ouvido antes da deliberação sobre o au-

mento de capital. (Vide Lei n. 12.838, de 2013)

Correção Monetária Anual

Art. 167. A reserva de capital constituída por ocasião do balanço de 

encerramento do exercício social e resultante da correção monetária do 

capital realizado (artigo 182, § 2º) será capitalizada por deliberação da 

assembleia-geral ordinária que aprovar o balanço.

§ 1º Na companhia aberta, a capitalização prevista neste artigo será feita 

sem modificação do número de ações emitidas e com aumento do valor no-

minal das ações, se for o caso.

§ 2º A companhia poderá deixar de capitalizar o saldo da reserva corres-

pondente às frações de centavo do valor nominal das ações, ou, se não tive-

rem valor nominal, à fração inferior a 1% (um por cento) do capital social.

§ 3º Se a companhia tiver ações com e sem valor nominal, a correção do 

capital correspondente às ações com valor nominal será feita separadamente, 

sendo a reserva resultante capitalizada em benefício dessas ações.

Capital Autorizado

Art. 168. O estatuto pode conter autorização para aumento do capital 

social independentemente de reforma estatutária.

§ 1º A autorização deverá especificar:

a) o limite de aumento, em valor do capital ou em número de ações, e as 

espécies e classes das ações que poderão ser emitidas;

b) o órgão competente para deliberar sobre as emissões, que poderá ser 

a assembleia-geral ou o conselho de administração;

c) as condições a que estiverem sujeitas as emissões;
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d) os casos ou as condições em que os acionistas terão direito de prefe-

rência para subscrição, ou de inexistência desse direito (artigo 172).

§ 2º O limite de autorização, quando fixado em valor do capital social, será 

anualmente corrigido pela assembleia-geral ordinária, com base nos mesmos 

índices adotados na correção do capital social.

§ 3º O estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite de capital 

autorizado, e de acordo com plano aprovado pela assembleia-geral, outorgue 

opção de compra de ações a seus administradores ou empregados, ou a pesso-

as naturais que prestem serviços à companhia ou a sociedade sob seu controle.

Capitalização de Lucros e Reservas

Art. 169. O aumento mediante capitalização de lucros ou de reservas im-

portará alteração do valor nominal das ações ou distribuições das ações no-

vas, correspondentes ao aumento, entre acionistas, na proporção do número 

de ações que possuírem.

§ 1º Na companhia com ações sem valor nominal, a capitalização de lucros 

ou de reservas poderá ser efetivada sem modificação do número de ações.

§ 2º Às ações distribuídas de acordo com este artigo se estenderão, salvo 

cláusula em contrário dos instrumentos que os tenham constituído, o usufru-

to, o fideicomisso, a inalienabilidade e a incomunicabilidade que porventura 

gravarem as ações de que elas forem derivadas.

§ 3º As ações que não puderem ser atribuídas por inteiro a cada acionista 

serão vendidas em bolsa, dividindo-se o produto da venda, proporcionalmen-

te, pelos titulares das frações; antes da venda, a companhia fixará prazo não 

inferior a 30 (trinta) dias, durante o qual os acionistas poderão transferir as 

frações de ação.

https://www.grancursosonline.com.br


382

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Aumento Mediante Subscrição de Ações

Art. 170. Depois de realizados 3/4 (três quartos), no mínimo, do capital 

social, a companhia pode aumentá-lo mediante subscrição pública ou parti-

cular de ações.

§ 1º O preço de emissão deverá ser fixado, sem diluição injustificada da 

participação dos antigos acionistas, ainda que tenham direito de preferência 

para subscrevê-las, tendo em vista, alternativa ou conjuntamente: (Redação 

dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

I – a perspectiva de rentabilidade da companhia; (Incluído pela Lei n. 

9.457, de 1997)

II – o valor do patrimônio líquido da ação; (Incluído pela Lei n. 9.457, de 1997)

III – a cotação de suas ações em Bolsa de Valores ou no mercado de bal-

cão organizado, admitido ágio ou deságio em função das condições do mer-

cado. (Incluído pela Lei n. 9.457, de 1997)

§ 2º A assembleia-geral, quando for de sua competência deliberar sobre o 

aumento, poderá delegar ao conselho de administração a fixação do preço de 

emissão de ações a serem distribuídas no mercado.

§ 3º A subscrição de ações para realização em bens será sempre proce-

dida com observância do disposto no artigo 8º, e a ela se aplicará o disposto 

nos §§ 2º e 3º do artigo 98.

§ 4º As entradas e as prestações da realização das ações poderão ser re-

cebidas pela companhia independentemente de depósito bancário.

§ 5º No aumento de capital observar-se-á, se mediante subscrição públi-

ca, o disposto no artigo 82, e se mediante subscrição particular, o que a res-

peito for deliberado pela assembleia-geral ou pelo conselho de administração, 

conforme dispuser o estatuto.

§ 6º Ao aumento de capital aplica-se, no que couber, o disposto sobre a 

constituição da companhia, exceto na parte final do § 2º do artigo 82.
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§ 7º A proposta de aumento do capital deverá esclarecer qual o critério 

adotado, nos termos do § 1º deste artigo, justificando pormenorizadamente 

os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha. (Incluído pela Lei 

n. 9.457, de 1997)

Direito de Preferência

Art. 171. Na proporção do número de ações que possuírem, os acionis-

tas terão preferência para a subscrição do aumento de capital. (Vide Lei n. 

12.838, de 2013)

§ 1º Se o capital for dividido em ações de diversas espécies ou classes e 

o aumento for feito por emissão de mais de uma espécie ou classe, observar-

-se-ão as seguintes normas:

a) no caso de aumento, na mesma proporção, do número de ações de 

todas as espécies e classes existentes, cada acionista exercerá o direito de 

preferência sobre ações idênticas às de que for possuidor;

b) se as ações emitidas forem de espécies e classes existentes, mas im-

portarem alteração das respectivas proporções no capital social, a preferência 

será exercida sobre ações de espécies e classes idênticas às de que forem 

possuidores os acionistas, somente se estendendo às demais se aquelas fo-

rem insuficientes para lhes assegurar, no capital aumentado, a mesma pro-

porção que tinham no capital antes do aumento;

c) se houver emissão de ações de espécie ou classe diversa das existen-

tes, cada acionista exercerá a preferência, na proporção do número de ações 

que possuir, sobre ações de todas as espécies e classes do aumento.

§ 2º No aumento mediante capitalização de créditos ou subscrição em 

bens, será sempre assegurado aos acionistas o direito de preferência e, se for 

o caso, as importâncias por eles pagas serão entregues ao titular do crédito a 

ser capitalizado ou do bem a ser incorporado.
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§ 3º Os acionistas terão direito de preferência para subscrição das emis-

sões de debêntures conversíveis em ações, bônus de subscrição e partes 

beneficiárias conversíveis em ações emitidas para alienação onerosa; mas na 

conversão desses títulos em ações, ou na outorga e no exercício de opção de 

compra de ações, não haverá direito de preferência.

§ 4º O estatuto ou a assembleia-geral fixará prazo de decadência, não 

inferior a 30 (trinta) dias, para o exercício do direito de preferência.

§ 5º No usufruto e no fideicomisso, o direito de preferência, quando não 

exercido pelo acionista até 10 (dez) dias antes do vencimento do prazo, po-

derá sê-lo pelo usufrutuário ou fideicomissário.

§ 6º O acionista poderá ceder seu direito de preferência.

§ 7º Na companhia aberta, o órgão que deliberar sobre a emissão median-

te subscrição particular deverá dispor sobre as sobras de valores mobiliários 

não subscritos, podendo:

a) mandar vendê-las em bolsa, em benefício da companhia; ou

b) rateá-las, na proporção dos valores subscritos, entre os acionistas que 

tiverem pedido, no boletim ou lista de subscrição, reserva de sobras; nesse 

caso, a condição constará dos boletins e listas de subscrição e o saldo não 

rateado será vendido em bolsa, nos termos da alínea anterior.

§ 8º Na companhia fechada, será obrigatório o rateio previsto na alínea b do 

§ 7º, podendo o saldo, se houver, ser subscrito por terceiros, de acordo com os 

critérios estabelecidos pela assembleia-geral ou pelos órgãos da administração.

Exclusão do Direito de Preferência

Art. 172. O estatuto da companhia aberta que contiver autorização para o 

aumento do capital pode prever a emissão, sem direito de preferência para os 

antigos acionistas, ou com redução do prazo de que trata o § 4º do art. 171, 

de ações e debêntures conversíveis em ações, ou bônus de subscrição, cuja 

colocação seja feita mediante: (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001) 

(Vide Lei n. 12.838, de 2013)
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I – venda em bolsa de valores ou subscrição pública; ou

II – permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos 

termos dos arts. 257 e 263. (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

Parágrafo único. O estatuto da companhia, ainda que fechada, pode ex-

cluir o direito de preferência para subscrição de ações nos termos de lei espe-

cial sobre incentivos fiscais.

Seção II

Redução

Art. 173. A assembleia-geral poderá deliberar a redução do capital social 

se houver perda, até o montante dos prejuízos acumulados, ou se julgá-lo 

excessivo.

§ 1º A proposta de redução do capital social, quando de iniciativa dos ad-

ministradores, não poderá ser submetida à deliberação da assembleia-geral 

sem o parecer do conselho fiscal, se em funcionamento.

§ 2º A partir da deliberação de redução ficarão suspensos os direitos cor-

respondentes às ações cujos certificados tenham sido emitidos, até que se-

jam apresentados à companhia para substituição.

Oposição dos Credores

Art. 174. Ressalvado o disposto nos artigos 45 e 107, a redução do capi-

tal social com restituição aos acionistas de parte do valor das ações, ou pela 

diminuição do valor destas, quando não integralizadas, à importância das en-

tradas, só se tornará efetiva 60 (sessenta) dias após a publicação da ata da 

assembleia-geral que a tiver deliberado.

§ 1º Durante o prazo previsto neste artigo, os credores quirografários por 

títulos anteriores à data da publicação da ata poderão, mediante notificação, 

de que se dará ciência ao registro do comércio da sede da companhia, opor-

-se à redução do capital; decairão desse direito os credores que o não exer-

cerem dentro do prazo.
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§ 2º Findo o prazo, a ata da assembleia-geral que houver deliberado à 

redução poderá ser arquivada se não tiver havido oposição ou, se tiver havi-

do oposição de algum credor, desde que feita a prova do pagamento do seu 

crédito ou do depósito judicial da importância respectiva.

§ 3º Se houver em circulação debêntures emitidas pela companhia, a re-

dução do capital, nos casos previstos neste artigo, não poderá ser efetivada 

sem prévia aprovação pela maioria dos debenturistas, reunidos em assem-

bleia especial.

CAPÍTULO XV

EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Seção I

Exercício Social

Art. 175. O exercício social terá duração de 1 (um) ano e a data do tér-

mino será fixada no estatuto.

Parágrafo único. Na constituição da companhia e nos casos de alteração 

estatutária o exercício social poderá ter duração diversa.

Seção II

Demonstrações Financeiras

Disposições Gerais

Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com 

base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações 

financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da 

companhia e as mutações ocorridas no exercício:

I – balanço patrimonial;

II – demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
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III – demonstração do resultado do exercício; e

IV – demonstração dos fluxos de caixa; e (Redação dada pela Lei n. 

11.638,de 2007)

V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. (Incluído 

pela Lei n. 11.638,de 2007)

§ 1º As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação 

dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior.

§ 2º Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; 

os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua na-

tureza e não ultrapassem 0,1 (um décimo) do valor do respectivo grupo de 

contas; mas é vedada a utilização de designações genéricas, como “diversas 

contas” ou “contas-correntes”.

§ 3º As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros se-

gundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua apro-

vação pela assembleia-geral.

§ 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e 

outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para es-

clarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. 

§ 5º As notas explicativas devem: (Redação dada pela Lei n. 11.941, de 2009)

I – apresentar informações sobre a base de preparação das demonstra-

ções financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas 

para negócios e eventos significativos; (Incluído pela Lei n. 11.941, de 2009)

II – divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no 

Brasil que não estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demons-

trações financeiras; (Incluído pela Lei n. 11.941, de 2009)

III – fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demons-

trações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação ade-

quada; e (Incluído pela Lei n. 11.941, de 2009)

IV – indicar: (Incluído pela Lei n. 11.941, de 2009)
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a) os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, espe-

cialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de 

constituição de provisões para encargos ou riscos, e dos ajustes para atender 

a perdas prováveis na realização de elementos do ativo; (Incluído pela Lei n. 

11.941, de 2009)

b) os investimentos em outras sociedades, quando relevantes (art. 247, 

parágrafo único); (Incluído pela Lei n. 11.941, de 2009)

c) o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avalia-

ções (art. 182, § 3º ); (Incluído pela Lei n. 11.941, de 2009)

d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias pres-

tadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes; (In-

cluído pela Lei n. 11.941, de 2009)

e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações 

a longo prazo; (Incluído pela Lei n. 11.941, de 2009)

f) o número, espécies e classes das ações do capital social; (Incluído pela 

Lei n. 11.941, de 2009)

g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício; 

(Incluído pela Lei n. 11.941, de 2009)

h) os ajustes de exercícios anteriores (art. 186, § 1º); e (Incluído pela Lei 

n. 11.941, de 2009)

i) os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que te-

nham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os 

resultados futuros da companhia. (Incluído pela Lei n. 11.941, de 2009)

§ 6º A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, 

inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será obrigada à elabo-

ração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa. (Redação dada pela 

Lei n. 11.638,de 2007)

§ 7º A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu critério, disciplinar 

de forma diversa o registro de que trata o § 3º deste artigo. (Incluído pela Lei 

n. 11.941, de 2009)
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Escrituração

Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros perma-

nentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos 

princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou 

critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais 

segundo o regime de competência.

§ 1º As demonstrações financeiras do exercício em que houver modifica-

ção de métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-

-la em nota e ressaltar esses efeitos.

§ 2º A companhia observará exclusivamente em livros ou registros au-

xiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das demons-

trações reguladas nesta Lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação 

especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam, condu-

zam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes 

ou determinem registros, lançamentos ou ajustes ou a elaboração de outras 

demonstrações financeiras. (Redação dada pela Lei n. 11.941, de 2009)

I – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 11.941, de 2009)

II – (revogado). (Redação dada pela Lei n. 11.941, de 2009)

§ 3º As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, 

ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão 

obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes nela 

registrados. (Redação dada pela Lei n. 11.941, de 2009)

§ 4º As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores 

e por contabilistas legalmente habilitados.

§ 5º As normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários a que se 

refere o § 3º deste artigo deverão ser elaboradas em consonância com os 

padrões internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de 

valores mobiliários. (Incluído pela Lei n. 11.638,de 2007)
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§ 6º As companhias fechadas poderão optar por observar as normas sobre 

demonstrações financeiras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários 

para as companhias abertas. (Incluído pela Lei n. 11.638,de 2007)

§ 7º (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 11.941, de 2009)

Seção III

Balanço Patrimonial

Grupo de Contas

Art. 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos 

do patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento 

e a análise da situação financeira da companhia.

§ 1º No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de 

liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos:

I – ativo circulante; e (Incluído pela Lei n. 11.941, de 2009)

II – ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, in-

vestimentos, imobilizado e intangível. (Incluído pela Lei n. 11.941, de 2009)

§ 2º No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos:

I – passivo circulante; (Incluído pela Lei n. 11.941, de 2009)

II – passivo não circulante; e (Incluído pela Lei n. 11.941, de 2009)

III – patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, 

ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e 

prejuízos acumulados. (Incluído pela Lei n. 11.941, de 2009)

§ 3º Os saldos devedores e credores que a companhia não tiver direito de 

compensar serão classificados separadamente.

Ativo

Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:

I – no ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso 

do exercício social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do 

exercício seguinte;
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II – no ativo realizável a longo prazo: os direitos realizáveis após o térmi-

no do exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos 

ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas (artigo 243), direto-

res, acionistas ou participantes no lucro da companhia, que não constituírem 

negócios usuais na exploração do objeto da companhia;

III – em investimentos: as participações permanentes em outras socieda-

des e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e 

que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa;

IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpó-

reos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa 

ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que 

transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens; (Reda-

ção dada pela Lei n. 11.638,de 2007)

V – (Revogado pela Lei n. 11.941, de 2009)

VI – no intangível: os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos 

destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, 

inclusive o fundo de comércio adquirido. (Incluído pela Lei n. 11.638,de 2007)

Parágrafo único. Na companhia em que o ciclo operacional da empresa 

tiver duração maior que o exercício social, a classificação no circulante ou 

longo prazo terá por base o prazo desse ciclo.

Passivo Exigível

Art. 180. As obrigações da companhia, inclusive financiamentos para 

aquisição de direitos do ativo não circulante, serão classificadas no passivo 

circulante, quando se vencerem no exercício seguinte, e no passivo não circu-

lante, se tiverem vencimento em prazo maior, observado o disposto no pará-

grafo único do art. 179 desta Lei. (Redação dada pela Lei n. 11.941, de 2009)

Resultados de Exercícios Futuros

Art. 181. (Revogado pela Lei n. 11.941, de 2009)
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Patrimônio Líquido

Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, 

por dedução, a parcela ainda não realizada.

§ 1º Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:

a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal 

e a parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar 

a importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de 

conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias;

b) o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição;

c) (revogada); (Redação dada pela Lei n. 11.638,de 2007) (Revogado 

pela Lei n. 11.638,de 2007)

d) (revogada). (Redação dada pela Lei n. 11.638,de 2007) (Revogado 

pela Lei n. 11.638,de 2007)

§ 2º Será ainda registrado como reserva de capital o resultado da correção 

monetária do capital realizado, enquanto não capitalizado.

§ 3º Serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial, enquanto 

não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de com-

petência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos 

a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor 

justo, nos casos previstos nesta Lei ou, em normas expedidas pela Comissão 

de Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo § 3º do art. 

177 desta Lei. (Redação dada pela Lei n. 11.941, de 2009)

§ 4º Serão classificados como reservas de lucros as contas constituídas 

pela apropriação de lucros da companhia.

§ 5º As ações em tesouraria deverão ser destacadas no balanço como 

dedução da conta do patrimônio líquido que registrar a origem dos recursos 

aplicados na sua aquisição.
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Critérios de Avaliação do Ativo

Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os 

seguintes critérios:

I – as aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, e em 

direitos e títulos de créditos, classificados no ativo circulante ou no realizável 

a longo prazo: (Redação dada pela Lei n. 11.638,de 2007)

a) pelo seu valor justo, quando se tratar de aplicações destinadas à ne-

gociação ou disponíveis para venda; e (Redação dada pela Lei n. 11.941, de 

2009)

b) pelo valor de custo de aquisição ou valor de emissão, atualizado con-

forme disposições legais ou contratuais, ajustado ao valor provável de reali-

zação, quando este for inferior, no caso das demais aplicações e os direitos e 

títulos de crédito; (Incluída pela Lei n. 11.638,de 2007)

II – os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio 

da companhia, assim como matérias-primas, produtos em fabricação e bens 

em almoxarifado, pelo custo de aquisição ou produção, deduzido de provisão 

para ajustá-lo ao valor de mercado, quando este for inferior;

III – os investimentos em participação no capital social de outras socieda-

des, ressalvado o disposto nos artigos 248 a 250, pelo custo de aquisição, de-

duzido de provisão para perdas prováveis na realização do seu valor, quando 

essa perda estiver comprovada como permanente, e que não será modificado 

em razão do recebimento, sem custo para a companhia, de ações ou quotas 

bonificadas;

IV – os demais investimentos, pelo custo de aquisição, deduzido de pro-

visão para atender às perdas prováveis na realização do seu valor, ou para 

redução do custo de aquisição ao valor de mercado, quando este for inferior;

V – os direitos classificados no imobilizado, pelo custo de aquisição, dedu-

zido do saldo da respectiva conta de depreciação, amortização ou exaustão;

VI – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 11.941, de 2009)
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VII – os direitos classificados no intangível, pelo custo incorrido na aquisi-

ção deduzido do saldo da respectiva conta de amortização; (Incluído pela Lei 

n. 11.638,de 2007)

VIII – os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo 

serão ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver 

efeito relevante. (Incluído pela Lei n. 11.638,de 2007)

§ 1º Para efeitos do disposto neste artigo, considera-se valor justo: (Re-

dação dada pela Lei n. 11.941, de 2009)

a) das matérias-primas e dos bens em almoxarifado, o preço pelo qual 

possam ser repostos, mediante compra no mercado;

b) dos bens ou direitos destinados à venda, o preço líquido de realização 

mediante venda no mercado, deduzidos os impostos e demais despesas ne-

cessárias para a venda, e a margem de lucro;

c) dos investimentos, o valor líquido pelo qual possam ser alienados a 

terceiros.

d) dos instrumentos financeiros, o valor que pode se obter em um mer-

cado ativo, decorrente de transação não compulsória realizada entre partes 

independentes; e, na ausência de um mercado ativo para um determinado 

instrumento financeiro: (Incluída pela Lei n. 11.638,de 2007)

1) o valor que se pode obter em um mercado ativo com a negociação de 

outro instrumento financeiro de natureza, prazo e risco similares; (Incluído 

pela Lei n. 11.638,de 2007)

2) o valor presente líquido dos fluxos de caixa futuros para instrumen-

tos financeiros de natureza, prazo e risco similares; ou (Incluído pela Lei n. 

11.638,de 2007)

3) o valor obtido por meio de modelos matemático-estatísticos de precifi-

cação de instrumentos financeiros. (Incluído pela Lei n. 11.638,de 2007)

§ 2º A diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado e intan-

gível será registrada periodicamente nas contas de: (Redação dada pela Lei 

n. 11.941, de 2009)
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a) depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que 

têm por objeto bens físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso, 

ação da natureza ou obsolescência;

b) amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado 

na aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer 

outros com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam 

bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado;

c) exaustão, quando corresponder à perda do valor, decorrente da sua 

exploração, de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais, ou 

bens aplicados nessa exploração. 

§ 3º A companhia deverá efetuar, periodicamente, análise sobre a recu-

peração dos valores registrados no imobilizado e no intangível, a fim de que 

sejam: (Redação dada pela Lei n. 11.941, de 2009)

I – registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver deci-

são de interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam 

ou quando comprovado que não poderão produzir resultados suficientes para 

recuperação desse valor; ou (Incluído pela Lei n. 11.638,de 2007)

II – revisados e ajustados os critérios utilizados para determinação da vida 

útil econômica estimada e para cálculo da depreciação, exaustão e amortiza-

ção. (Incluído pela Lei n. 11.638,de 2007)

§ 4º Os estoques de mercadorias fungíveis destinadas à venda poderão 

ser avaliados pelo valor de mercado, quando esse for o costume mercantil 

aceito pela técnica contábil.

Critérios de Avaliação do Passivo

Art. 184. No balanço, os elementos do passivo serão avaliados de acordo 

com os seguintes critérios:

I – as obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou calculáveis, inclusive 

Imposto sobre a Renda a pagar com base no resultado do exercício, serão 

computados pelo valor atualizado até a data do balanço;
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II – as obrigações em moeda estrangeira, com cláusula de paridade cam-

bial, serão convertidas em moeda nacional à taxa de câmbio em vigor na data 

do balanço;

III – as obrigações, os encargos e os riscos classificados no passivo não 

circulante serão ajustados ao seu valor presente, sendo os demais ajustados 

quando houver efeito relevante. (Redação dada pela Lei n. 11.941, de 2009)

Critérios de Avaliação em Operações Societárias (Incluído pela Lei n. 

11.941, de 2009)

Art. 184-A. A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá, com base 

na competência conferida pelo § 3º do art. 177 desta Lei, normas especiais 

de avaliação e contabilização aplicáveis à aquisição de controle, participações 

societárias ou negócios. (Incluído pela Lei n. 11.941, de 2009)

Correção Monetária

Art. 185. (Revogado pela Lei n. 7.730, de 1989)

Seção IV

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

Art. 186. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará:

I – o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a 

correção monetária do saldo inicial;

II – as reversões de reservas e o lucro líquido do exercício;

III – as transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros 

incorporada ao capital e o saldo ao fim do período.

§ 1º Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os 

decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de 

erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atri-

buídos a fatos subsequentes.
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§ 2º A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar 

o montante do dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída na 

demonstração das mutações do patrimônio líquido, se elaborada e publicada 

pela companhia.

Seção V
Demonstração do Resultado do Exercício

Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:

I – a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os aba-

timentos e os impostos;

II – a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e 

serviços vendidos e o lucro bruto;

III – as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das 

receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;

IV – o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despe-

sas; (Redação dada pela Lei n. 11.941, de 2009)

V – o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão 

para o imposto;

VI – as participações de debêntures, empregados, administradores e par-

tes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de insti-

tuições ou fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se 

caracterizem como despesa; (Redação dada pela Lei n. 11.941, de 2009)

VII – o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação 

do capital social.

§ 1º Na determinação do resultado do exercício serão computados:

a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente 

da sua realização em moeda; e

b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, corres-

pondentes a essas receitas e rendimentos.

§ 2º (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 11.638,de 2007) (Revogado 

pela Lei n. 11.638,de 2007)
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SEÇÃO VI

Demonstrações dos Fluxos de Caixa e do Valor Adicionado 

(Redação dada pela Lei n. 11.638,de 2007)

Art. 188. As demonstrações referidas nos incisos IV e V do caput do art. 176 

desta Lei indicarão, no mínimo: (Redação dada pela Lei n. 11.638,de 2007)

I – demonstração dos fluxos de caixa – as alterações ocorridas, durante o 

exercício, no saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregando-se essas altera-

ções em, no mínimo, 3 (três) fluxos: (Redação dada pela Lei n. 11.638,de 2007)

a) das operações; (Redação dada pela Lei n. 11.638,de 2007)

b) dos financiamentos; e (Redação dada pela Lei n. 11.638,de 2007)

c) dos investimentos; (Redação dada pela Lei n. 11.638,de 2007)

II – demonstração do valor adicionado – o valor da riqueza gerada pela 

companhia, a sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a 

geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores, acionistas, go-

verno e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída. (Redação 

dada pela Lei n. 11.638,de 2007)

III – (Revogado pela Lei n. 11.941, de 2009)

IV – (Revogado pela Lei n. 11.941, de 2009)

CAPÍTULO XVI

LUCRO, RESERVAS E DIVIDENDOS

Seção I

Lucro

Dedução de Prejuízos e Imposto sobre a Renda

Art. 189. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer par-

ticipação, os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto sobre a Renda.

Parágrafo único. o prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos 

lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem.
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Participações

Art. 190. As participações estatutárias de empregados, administradores 

e partes beneficiárias serão determinadas, sucessivamente e nessa ordem, 

com base nos lucros que remanescerem depois de deduzida a participação 

anteriormente calculada.

Parágrafo único. Aplica-se ao pagamento das participações dos adminis-

tradores e das partes beneficiárias o disposto nos parágrafos do artigo 201.

Lucro Líquido

Art. 191. Lucro líquido do exercício é o resultado do exercício que rema-

nescer depois de deduzidas as participações de que trata o artigo 190.

Proposta de Destinação do Lucro

Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os 

órgãos da administração da companhia apresentarão à assembleia-geral or-

dinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto, proposta 

sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.

Seção II

Reservas e Retenção de Lucros

Reserva Legal

Art. 193. Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão apli-

cados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, 

que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social.

§ 1º A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício 

em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capi-

tal de que trata o § 1º do artigo 182, exceder de 30% (trinta por cento) do 

capital social.
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§ 2º A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e 

somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital.

Reservas Estatutárias

Art. 194. O estatuto poderá criar reservas desde que, para cada uma:

I – indique, de modo preciso e completo, a sua finalidade;

II – fixe os critérios para determinar a parcela anual dos lucros líquidos 

que serão destinados à sua constituição; e

III – estabeleça o limite máximo da reserva.

Reservas para Contingências

Art. 195. A assembleia-geral poderá, por proposta dos órgãos da admi-

nistração, destinar parte do lucro líquido à formação de reserva com a finali-

dade de compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de 

perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado.

§ 1º A proposta dos órgãos da administração deverá indicar a causa da 

perda prevista e justificar, com as razões de prudência que a recomendem, a 

constituição da reserva.

§ 2º A reserva será revertida no exercício em que deixarem de existir as 

razões que justificaram a sua constituição ou em que ocorrer a perda.

Reserva de Incentivos Fiscais (Incluído pela Lei n. 11.638,de 2007)

Art. 195-A. A assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos de ad-

ministração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro 

líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investi-

mentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório 

(inciso I do caput do art. 202 desta Lei). (Incluído pela Lei n. 11.638,de 2007)

Retenção de Lucros

Art. 196. A assembleia-geral poderá, por proposta dos órgãos da admi-

nistração, deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em 

orçamento de capital por ela previamente aprovado.
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§ 1º O orçamento, submetido pelos órgãos da administração com a justi-

ficação da retenção de lucros proposta, deverá compreender todas as fontes 

de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, e poderá ter a duração 

de até 5 (cinco) exercícios, salvo no caso de execução, por prazo maior, de 

projeto de investimento.

§ 2º O orçamento poderá ser aprovado pela assembleia-geral ordinária 

que deliberar sobre o balanço do exercício e revisado anualmente, quando ti-

ver duração superior a um exercício social. (Redação dada pela Lei n. 10.303, 

de 2001)

Reserva de Lucros a Realizar

Art. 197. No exercício em que o montante do dividendo obrigatório, cal-

culado nos termos do estatuto ou do art. 202, ultrapassar a parcela realizada 

do lucro líquido do exercício, a assembleia-geral poderá, por proposta dos ór-

gãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros 

a realizar. (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 1º Para os efeitos deste artigo, considera-se realizada a parcela do lucro 

líquido do exercício que exceder da soma dos seguintes valores: (Redação 

dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

I – o resultado líquido positivo da equivalência patrimonial (art. 248); e 

(Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

II – o lucro, rendimento ou ganho líquidos em operações ou contabilização 

de ativo e passivo pelo valor de mercado, cujo prazo de realização financeira 

ocorra após o término do exercício social seguinte. (Redação dada pela Lei n. 

11.638,de 2007)

§ 2º A reserva de lucros a realizar somente poderá ser utilizada para 

pagamento do dividendo obrigatório e, para efeito do inciso III do art. 202, 

serão considerados como integrantes da reserva os lucros a realizar de cada 

exercício que forem os primeiros a serem realizados em dinheiro. (Incluído 

pela Lei n. 10.303, de 2001)
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Limite da Constituição de Reservas e Retenção de Lucros

Art. 198. A destinação dos lucros para constituição das reservas de que 

trata o artigo 194 e a retenção nos termos do artigo 196 não poderão ser 

aprovadas, em cada exercício, em prejuízo da distribuição do dividendo obri-

gatório (artigo 202).

Limite do Saldo das Reservas de Lucro (Redação dada pela Lei n. 11.638,de 

2007)

Art. 199. O saldo das reservas de lucros, exceto as para contingências, 

de incentivos fiscais e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital 

social. Atingindo esse limite, a assembleia deliberará sobre aplicação do ex-

cesso na integralização ou no aumento do capital social ou na distribuição de 

dividendos. (Redação dada pela Lei n. 11.638,de 2007)

Reserva de Capital

Art. 200. As reservas de capital somente poderão ser utilizadas para:

I – absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as 

reservas de lucros (artigo 189, parágrafo único);

II – resgate, reembolso ou compra de ações;

III – resgate de partes beneficiárias;

IV – incorporação ao capital social;

V – pagamento de dividendo a ações preferenciais, quando essa vantagem 

lhes for assegurada (artigo 17, § 5º).

Parágrafo único. A reserva constituída com o produto da venda de partes 

beneficiárias poderá ser destinada ao resgate desses títulos.
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Seção III

Dividendos

Origem

Art. 201. A companhia somente pode pagar dividendos à conta de lucro 

líquido do exercício, de lucros acumulados e de reserva de lucros; e à conta 

de reserva de capital, no caso das ações preferenciais de que trata o § 5º do 

artigo 17.

§ 1º A distribuição de dividendos com inobservância do disposto neste 

artigo implica responsabilidade solidária dos administradores e fiscais, que 

deverão repor à caixa social a importância distribuída, sem prejuízo da ação 

penal que no caso couber.

§ 2º Os acionistas não são obrigados a restituir os dividendos que em 

boa-fé tenham recebido. Presume-se a má-fé quando os dividendos forem 

distribuídos sem o levantamento do balanço ou em desacordo com os resul-

tados deste.

Dividendo Obrigatório

Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, 

em cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este 

for omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes normas: 

(Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001) (Vide Lei n. 12.838, de 2013)

I – metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos se-

guintes valores: (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

a) importância destinada à constituição da reserva legal (art. 193); e (In-

cluída pela Lei n. 10.303, de 2001)

b) importância destinada à formação da reserva para contingências (art. 

195) e reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores; (Inclu-

ída pela Lei n. 10.303, de 2001)
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II – o pagamento do dividendo determinado nos termos do inciso I poderá 

ser limitado ao montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, 

desde que a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar (art. 

197); (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

III – os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realiza-

dos e se não tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios subsequen-

tes, deverão ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a realiza-

ção. (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 1º O estatuto poderá estabelecer o dividendo como porcentagem do lu-

cro ou do capital social, ou fixar outros critérios para determiná-lo, desde que 

sejam regulados com precisão e minúcia e não sujeitem os acionistas minori-

tários ao arbítrio dos órgãos de administração ou da maioria.

§ 2º Quando o estatuto for omisso e a assembleia-geral deliberar alterá-lo 

para introduzir norma sobre a matéria, o dividendo obrigatório não poderá 

ser inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado nos ter-

mos do inciso I deste artigo. (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 3º A assembleia-geral pode, desde que não haja oposição de qualquer 

acionista presente, deliberar a distribuição de dividendo inferior ao obrigató-

rio, nos termos deste artigo, ou a retenção de todo o lucro líquido, nas se-

guintes sociedades: (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

I – companhias abertas exclusivamente para a captação de recursos por 

debêntures não conversíveis em ações; (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

II – companhias fechadas, exceto nas controladas por companhias abertas 

que não se enquadrem na condição prevista no inciso I. (Incluído pela Lei n. 

10.303, de 2001)

§ 4º O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício 

social em que os órgãos da administração informarem à assembleia-geral or-

dinária ser ele incompatível com a situação financeira da companhia. O con-

selho fiscal, se em funcionamento, deverá dar parecer sobre essa informação 

e, na companhia aberta, seus administradores encaminharão à Comissão de 

Valores Mobiliários, dentro de 5 (cinco) dias da realização da assembleia-ge-

ral, exposição justificativa da informação transmitida à assembleia.
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§ 5º Os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do § 4º se-

rão registrados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em 

exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que o per-

mitir a situação financeira da companhia.

§ 6º Os lucros não destinados nos termos dos arts. 193 a 197 deverão ser 

distribuídos como dividendos. (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

Dividendos de Ações Preferenciais

Art. 203. O disposto nos artigos 194 a 197, e 202, não prejudicará o di-

reito dos acionistas preferenciais de receber os dividendos fixos ou mínimos 

a que tenham prioridade, inclusive os atrasados, se cumulativos. (Vide Lei n. 

12.838, de 2013)

Dividendos Intermediários

Art. 204. A companhia que, por força de lei ou de disposição estatutária, 

levantar balanço semestral, poderá declarar, por deliberação dos órgãos de 

administração, se autorizados pelo estatuto, dividendo à conta do lucro apu-

rado nesse balanço.

§ 1º A companhia poderá, nos termos de disposição estatutária, levantar 

balanço e distribuir dividendos em períodos menores, desde que o total dos 

dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda o montan-

te das reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 182.

§ 2º O estatuto poderá autorizar os órgãos de administração a declarar 

dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de 

lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

Pagamento de Dividendos

Art. 205. A companhia pagará o dividendo de ações nominativas à pessoa 

que, na data do ato de declaração do dividendo, estiver inscrita como proprie-

tária ou usufrutuária da ação.
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§ 1º Os dividendos poderão ser pagos por cheque nominativo remetido 

por via postal para o endereço comunicado pelo acionista à companhia, ou 

mediante crédito em conta-corrente bancária aberta em nome do acionista.

§ 2º Os dividendos das ações em custódia bancária ou em depósito nos 

termos dos artigos 41 e 43 serão pagos pela companhia à instituição financei-

ra depositária, que será responsável pela sua entrega aos titulares das ações 

depositadas.

§ 3º O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da as-

sembleia-geral, no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado 

e, em qualquer caso, dentro do exercício social.

CAPÍTULO XVII

DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO

Seção I

Dissolução

Art. 206. Dissolve-se a companhia:

I – de pleno direito:

a) pelo término do prazo de duração;

b) nos casos previstos no estatuto;

c) por deliberação da assembleia-geral (art. 136, X); (Redação dada pela 

Lei n. 9.457, de 1997)

d) pela existência de 1 (um) único acionista, verificada em assembleia-

-geral ordinária, se o mínimo de 2 (dois) não for reconstituído até à do ano 

seguinte, ressalvado o disposto no artigo 251;

e) pela extinção, na forma da lei, da autorização para funcionar.

II – por decisão judicial:

a) quando anulada a sua constituição, em ação proposta por qualquer 

acionista;
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b) quando provado que não pode preencher o seu fim, em ação proposta 

por acionistas que representem 5% (cinco por cento) ou mais do capital social;

c) em caso de falência, na forma prevista na respectiva lei;

III – por decisão de autoridade administrativa competente, nos casos e na 

forma previstos em lei especial.

Efeitos

Art. 207. A companhia dissolvida conserva a personalidade jurídica, até a 

extinção, com o fim de proceder à liquidação.

Seção II

Liquidação

Liquidação pelos Órgãos da Companhia

Art. 208. Silenciando o estatuto, compete à assembleia-geral, nos casos do 

número I do artigo 206, determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante 

e o conselho fiscal que devam funcionar durante o período de liquidação.

§ 1º A companhia que tiver conselho de administração poderá mantê-lo, 

competindo-lhe nomear o liquidante; o funcionamento do conselho fiscal será 

permanente ou a pedido de acionistas, conforme dispuser o estatuto.

§ 2º O liquidante poderá ser destituído, a qualquer tempo, pelo órgão que 

o tiver nomeado.

Liquidação Judicial

Art. 209. Além dos casos previstos no número II do artigo 206, a liquida-

ção será processada judicialmente:

I – a pedido de qualquer acionista, se os administradores ou a maioria 

de acionistas deixarem de promover a liquidação, ou a ela se opuserem, nos 

casos do número I do artigo 206;
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II – a requerimento do Ministério Público, à vista de comunicação da auto-

ridade competente, se a companhia, nos 30 (trinta) dias subsequentes à dis-

solução, não iniciar a liquidação ou, se após iniciá-la, a interromper por mais 

de 15 (quinze) dias, no caso da alínea e do número I do artigo 301.

Parágrafo único. Na liquidação judicial será observado o disposto na lei 

processual, devendo o liquidante ser nomeado pelo Juiz.

Deveres do Liquidante

Art. 210. São deveres do liquidante:

I – arquivar e publicar a ata da assembleia-geral, ou certidão de sentença, 

que tiver deliberado ou decidido a liquidação;

II – arrecadar os bens, livros e documentos da companhia, onde quer que 

estejam;

III – fazer levantar de imediato, em prazo não superior ao fixado pela as-

sembleia-geral ou pelo juiz, o balanço patrimonial da companhia;

IV – ultimar os negócios da companhia, realizar o ativo, pagar o passivo, 

e partilhar o remanescente entre os acionistas;

V – exigir dos acionistas, quando o ativo não bastar para a solução do 

passivo, a integralização de suas ações;

VI – convocar a assembleia-geral, nos casos previstos em lei ou quando 

julgar necessário;

VII – confessar a falência da companhia e pedir concordata, nos casos 

previstos em lei;

VIII – finda a liquidação, submeter à assembleia-geral relatório dos atos e 

operações da liquidação e suas contas finais;

IX – arquivar e publicar a ata da assembleia-geral que houver encerrado 

a liquidação.
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Poderes do Liquidante

Art. 211. Compete ao liquidante representar a companhia e praticar to-

dos os atos necessários à liquidação, inclusive alienar bens móveis ou imó-

veis, transigir, receber e dar quitação.

Parágrafo único. Sem expressa autorização da assembleia-geral o liqui-

dante não poderá gravar bens e contrair empréstimos, salvo quando indis-

pensáveis ao pagamento de obrigações inadiáveis, nem prosseguir, ainda que 

para facilitar a liquidação, na atividade social.

Denominação da Companhia

Art. 212. Em todos os atos ou operações, o liquidante deverá usar a de-

nominação social seguida das palavras “em liquidação”.

Assembleia-Geral

Art. 213. O liquidante convocará a assembleia-geral cada 6 (seis) meses, 

para prestar-lhe contas dos atos e operações praticados no semestre e apre-

sentar-lhe o relatório e o balanço do estado da liquidação; a assembleia-geral 

pode fixar, para essas prestações de contas, períodos menores ou maiores 

que, em qualquer caso, não serão inferiores a 3 (três) nem superiores a 12 

(doze) meses.

§ 1º Nas assembleias-gerais da companhia em liquidação todas as ações 

gozam de igual direito de voto, tornando-se ineficazes as restrições ou limita-

ções porventura existentes em relação às ações ordinárias ou preferenciais; 

cessando o estado de liquidação, restaura-se a eficácia das restrições ou limi-

tações relativas ao direito de voto.

§ 2º No curso da liquidação judicial, as assembleias-gerais necessárias 

para deliberar sobre os interesses da liquidação serão convocadas por ordem 

do juiz, a quem compete presidi-las e resolver, sumariamente, as dúvidas e 

litígios que forem suscitados. As atas das assembleias-gerais serão, por có-

pias autênticas, apensadas ao processo judicial.
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Pagamento do Passivo

Art. 214. Respeitados os direitos dos credores preferenciais, o liquidante 

pagará as dívidas sociais proporcionalmente e sem distinção entre vencidas e 

vincendas, mas, em relação a estas, com desconto às taxas bancárias.

Parágrafo único. Se o ativo for superior ao passivo, o liquidante poderá, 

sob sua responsabilidade pessoal, pagar integralmente as dívidas vencidas.

Partilha do Ativo

Art. 215. A assembleia-geral pode deliberar que antes de ultimada a li-

quidação, e depois de pagos todos os credores, se façam rateios entre os 

acionistas, à proporção que se forem apurando os haveres sociais.

§ 1º É facultado à assembleia-geral aprovar, pelo voto de acionistas que 

representem 90% (noventa por cento), no mínimo, das ações, depois de pa-

gos ou garantidos os credores, condições especiais para a partilha do ativo 

remanescente, com a atribuição de bens aos sócios, pelo valor contábil ou 

outro por ela fixado.

§ 2º Provado pelo acionista dissidente (artigo 216, § 2º) que as condições 

especiais de partilha visaram a favorecer a maioria, em detrimento da parcela 

que lhe tocaria, se inexistissem tais condições, será a partilha suspensa, se 

não consumada, ou, se já consumada, os acionistas majoritários indenizarão 

os minoritários pelos prejuízos apurados.

Prestação de Contas

Art. 216. Pago o passivo e rateado o ativo remanescente, o liquidante 

convocará a assembleia-geral para a prestação final das contas.

§ 1º Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação e a companhia se extingue.

§ 2º O acionista dissidente terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

publicação da ata, para promover a ação que lhe couber.
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Responsabilidade na Liquidação

Art. 217. O liquidante terá as mesmas responsabilidades do administra-

dor, e os deveres e responsabilidades dos administradores, fiscais e acionistas 

subsistirão até a extinção da companhia.

Direito de Credor Não Satisfeito

Art. 218. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito 

de exigir dos acionistas, individualmente, o pagamento de seu crédito, até o 

limite da soma, por eles recebida, e de propor contra o liquidante, se for o 

caso, ação de perdas e danos. O acionista executado terá direito de haver dos 

demais a parcela que lhes couber no crédito pago.

Seção III

Extinção

Art. 219. Extingue-se a companhia:

I – pelo encerramento da liquidação;

II – pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patri-

mônio em outras sociedades.

CAPÍTULO XVIII

TRANSFORMAÇÃO, INCORPORAÇÃO, FUSÃO E CISÃO

Seção I

Transformação

Conceito e Forma

Art. 220. A transformação é a operação pela qual a sociedade passa, in-

dependentemente de dissolução e liquidação, de um tipo para outro.
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Parágrafo único. A transformação obedecerá aos preceitos que regulam a 

constituição e o registro do tipo a ser adotado pela sociedade.

Deliberação

Art. 221. A transformação exige o consentimento unânime dos sócios ou 

acionistas, salvo se prevista no estatuto ou no contrato social, caso em que o 

sócio dissidente terá o direito de retirar-se da sociedade.

Parágrafo único. Os sócios podem renunciar, no contrato social, ao direito 

de retirada no caso de transformação em companhia.

Direito dos Credores

Art. 222. A transformação não prejudicará, em caso algum, os direitos 

dos credores, que continuarão, até o pagamento integral dos seus créditos, 

com as mesmas garantias que o tipo anterior de sociedade lhes oferecia.

Parágrafo único. A falência da sociedade transformada somente produzirá 

efeitos em relação aos sócios que, no tipo anterior, a eles estariam sujeitos, 

se o pedirem os titulares de créditos anteriores à transformação, e somente 

a estes beneficiará.

Seção II

Incorporação, Fusão e Cisão

Competência e Processo

Art. 223. A incorporação, fusão ou cisão podem ser operadas entre so-

ciedades de tipos iguais ou diferentes e deverão ser deliberadas na forma 

prevista para a alteração dos respectivos estatutos ou contratos sociais.

§ 1º Nas operações em que houver criação de sociedade serão observadas 

as normas reguladoras da constituição das sociedades do seu tipo.
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§ 2º Os sócios ou acionistas das sociedades incorporadas, fundidas ou 

cindidas receberão, diretamente da companhia emissora, as ações que lhes 

couberem.

§ 3º Se a incorporação, fusão ou cisão envolverem companhia aberta, as 

sociedades que a sucederem serão também abertas, devendo obter o respec-

tivo registro e, se for o caso, promover a admissão de negociação das novas 

ações no mercado secundário, no prazo máximo de cento e vinte dias, con-

tados da data da assembleia-geral que aprovou a operação, observando as 

normas pertinentes baixadas pela Comissão de Valores Mobiliários. (Incluído 

pela Lei n. 9.457, de 1997)

§ 4º O descumprimento do previsto no parágrafo anterior dará ao acionista 

direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor das suas ações 

(art. 45), nos trinta dias seguintes ao término do prazo nele referido, observado 

o disposto nos §§ 1º e 4º do art. 137. (Incluído pela Lei n. 9.457, de 1997)

Protocolo

Art. 224. As condições da incorporação, fusão ou cisão com incorporação 

em sociedade existente constarão de protocolo firmado pelos órgãos de ad-

ministração ou sócios das sociedades interessadas, que incluirá:

I – o número, espécie e classe das ações que serão atribuídas em substi-

tuição dos direitos de sócios que se extinguirão e os critérios utilizados para 

determinar as relações de substituição;

II – os elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patri-

mônio, no caso de cisão;

III – os critérios de avaliação do patrimônio líquido, a data a que será 

referida a avaliação, e o tratamento das variações patrimoniais posteriores;

IV – a solução a ser adotada quanto às ações ou quotas do capital de uma 

das sociedades possuídas por outra;

V – o valor do capital das sociedades a serem criadas ou do aumento ou 

redução do capital das sociedades que forem parte na operação;
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VI – o projeto ou projetos de estatuto, ou de alterações estatutárias, que 

deverão ser aprovados para efetivar a operação;

VII – todas as demais condições a que estiver sujeita a operação.

Parágrafo único. Os valores sujeitos a determinação serão indicados por 

estimativa.

Justificação

Art. 225. As operações de incorporação, fusão e cisão serão submetidas 

à deliberação da assembleia-geral das companhias interessadas mediante 

justificação, na qual serão expostos:

I – os motivos ou fins da operação, e o interesse da companhia na sua 

realização;

II – as ações que os acionistas preferenciais receberão e as razões para a 

modificação dos seus direitos, se prevista;

III – a composição, após a operação, segundo espécies e classes das 

ações, do capital das companhias que deverão emitir ações em substituição 

às que se deverão extinguir;

IV – o valor de reembolso das ações a que terão direito os acionistas dis-

sidentes.

Transformação, Incorporação, Fusão e Cisão (Redação dada pela Lei n. 

11.638,de 2007)

Art. 226. As operações de incorporação, fusão e cisão somente poderão ser 

efetivadas nas condições aprovadas se os peritos nomeados determinarem que 

o valor do patrimônio ou patrimônios líquidos a serem vertidos para a formação 

de capital social é, ao menos, igual ao montante do capital a realizar.

§ 1º As ações ou quotas do capital da sociedade a ser incorporada que 

forem de propriedade da companhia incorporadora poderão, conforme dispu-

ser o protocolo de incorporação, ser extintas, ou substituídas por ações em 

tesouraria da incorporadora, até o limite dos lucros acumulados e reservas, 

exceto a legal.
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§ 2º O disposto no § 1º aplicar-se-á aos casos de fusão, quando uma das 

sociedades fundidas for proprietária de ações ou quotas de outra, e de cisão 

com incorporação, quando a companhia que incorporar parcela do patrimônio 

da cindida for proprietária de ações ou quotas do capital desta.

§ 3º A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá normas especiais de ava-

liação e contabilização aplicáveis às operações de fusão, incorporação e cisão que 

envolvam companhia aberta. (Redação dada pela Lei n. 11.941, de 2009)

Incorporação

Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades 

são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.

§ 1º A assembleia-geral da companhia incorporadora, se aprovar o pro-

tocolo da operação, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e 

realizado pela incorporada mediante versão do seu patrimônio líquido, e no-

mear os peritos que o avaliarão.

§ 2º A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da 

operação, autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à 

incorporação, inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora.

§ 3º Aprovados pela assembleia-geral da incorporadora o laudo de ava-

liação e a incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira 

promover o arquivamento e a publicação dos atos da incorporação.

Fusão

Art. 228. A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais socieda-

des para formar sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e 

obrigações.

§ 1º A assembleia-geral de cada companhia, se aprovar o protocolo de 

fusão, deverá nomear os peritos que avaliarão os patrimônios líquidos das 

demais sociedades.
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§ 2º Apresentados os laudos, os administradores convocarão os sócios 

ou acionistas das sociedades para uma assembleia-geral, que deles tomará 

conhecimento e resolverá sobre a constituição definitiva da nova sociedade, 

vedado aos sócios ou acionistas votar o laudo de avaliação do patrimônio lí-

quido da sociedade de que fazem parte.

§ 3º Constituída a nova companhia, incumbirá aos primeiros administra-

dores promover o arquivamento e a publicação dos atos da fusão.

Cisão

Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas 

do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim 

ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de 

todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.

§ 1º Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver 

parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e 

obrigações relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as 

sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida 

sucederão a esta, na proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos 

direitos e obrigações não relacionados.

§ 2º Na cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade nova, 

a operação será deliberada pela assembleia-geral da companhia à vista de 

justificação que incluirá as informações de que tratam os números do artigo 

224; a assembleia, se a aprovar, nomeará os peritos que avaliarão a parcela 

do patrimônio a ser transferida, e funcionará como assembleia de constitui-

ção da nova companhia.

§ 3º A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já exis-

tente obedecerá às disposições sobre incorporação (artigo 227).

§ 4º Efetivada a cisão com extinção da companhia cindida, caberá aos 

administradores das sociedades que tiverem absorvido parcelas do seu patri-

mônio promover o arquivamento e publicação dos atos da operação; na cisão 

com versão parcial do patrimônio, esse dever caberá aos administradores da 

companhia cindida e da que absorver parcela do seu patrimônio.
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§ 5º As ações integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia 

cindida serão atribuídas a seus titulares, em substituição às extintas, na pro-

porção das que possuíam; a atribuição em proporção diferente requer apro-

vação de todos os titulares, inclusive das ações sem direito a voto. (Redação 

dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

Direito de Retirada

Art. 230. Nos casos de incorporação ou fusão, o prazo para exercício do 

direito de retirada, previsto no art. 137, inciso II, será contado a partir da 

publicação da ata que aprovar o protocolo ou justificação, mas o pagamento 

do preço de reembolso somente será devido se a operação vier a efetivar-se. 

(Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

Direitos dos Debenturistas

Art. 231. A incorporação, fusão ou cisão da companhia emissora de de-

bêntures em circulação dependerá da prévia aprovação dos debenturistas, 

reunidos em assembleia especialmente convocada com esse fim.

§ 1º Será dispensada a aprovação pela assembleia se for assegurado aos 

debenturistas que o desejarem, durante o prazo mínimo de 6 (seis) meses a 

contar da data da publicação das atas das assembleias relativas à operação, 

o resgate das debêntures de que forem titulares.

§ 2º No caso do § 1º, a sociedade cindida e as sociedades que absorve-

rem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelo resgate das 

debêntures.

Direitos dos Credores na Incorporação ou Fusão

Art. 232. Até 60 (sessenta) dias depois de publicados os atos relativos à 

incorporação ou à fusão, o credor anterior por ela prejudicado poderá pleite-

ar judicialmente a anulação da operação; findo o prazo, decairá do direito o 

credor que não o tiver exercido.
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§ 1º A consignação da importância em pagamento prejudicará a anulação 

pleiteada.

§ 2º Sendo ilíquida a dívida, a sociedade poderá garantir-lhe a execução, 

suspendendo-se o processo de anulação.

§ 3º Ocorrendo, no prazo deste artigo, a falência da sociedade incorpora-

dora ou da sociedade nova, qualquer credor anterior terá o direito de pedir a 

separação dos patrimônios, para o fim de serem os créditos pagos pelos bens 

das respectivas massas.

Direitos dos Credores na Cisão

Art. 233. Na cisão com extinção da companhia cindida, as sociedades 

que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pe-

las obrigações da companhia extinta. A companhia cindida que subsistir e as 

que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pe-

las obrigações da primeira anteriores à cisão.

Parágrafo único. O ato de cisão parcial poderá estipular que as sociedades 

que absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida serão respon-

sáveis apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas, sem solidarie-

dade entre si ou com a companhia cindida, mas, nesse caso, qualquer credor 

anterior poderá se opor à estipulação, em relação ao seu crédito, desde que 

notifique a sociedade no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da pu-

blicação dos atos da cisão.

Averbação da Sucessão

Art. 234. A certidão, passada pelo registro do comércio, da incorporação, 

fusão ou cisão, é documento hábil para a averbação, nos registros públicos com-

petentes, da sucessão, decorrente da operação, em bens, direitos e obrigações.
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CAPÍTULO XIX

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Legislação Aplicável

Art. 235. As sociedades anônimas de economia mista estão sujeitas a 

esta Lei, sem prejuízo das disposições especiais de lei federal.

§ 1º As companhias abertas de economia mista estão também sujeitas às 

normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

§ 2º As companhias de que participarem, majoritária ou minoritariamen-

te, as sociedades de economia mista, estão sujeitas ao disposto nesta Lei, 

sem as exceções previstas neste Capítulo.

Constituição e Aquisição de Controle

Art. 236. A constituição de companhia de economia mista depende de 

prévia autorização legislativa.

Parágrafo único. Sempre que pessoa jurídica de direito público adquirir, 

por desapropriação, o controle de companhia em funcionamento, os acio-

nistas terão direito de pedir, dentro de 60 (sessenta) dias da publicação da 

primeira ata da assembleia-geral realizada após a aquisição do controle, o 

reembolso das suas ações; salvo se a companhia já se achava sob o controle, 

direto ou indireto, de outra pessoa jurídica de direito público, ou no caso de 

concessionária de serviço público.

Objeto

Art. 237. A companhia de economia mista somente poderá explorar os 

empreendimentos ou exercer as atividades previstas na lei que autorizou a 

sua constituição.

§ 1º A companhia de economia mista somente poderá participar de outras so-

ciedades quando autorizada por lei no exercício de opção legal para aplicar Impos-

to sobre a Renda ou investimentos para o desenvolvimento regional ou setorial.
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§ 2º As instituições financeiras de economia mista poderão participar de 

outras sociedades, observadas as normas estabelecidas pelo Banco Central 

do Brasil.

Acionista Controlador

Art. 238. A pessoa jurídica que controla a companhia de economia mista 

tem os deveres e responsabilidades do acionista controlador (artigos 116 e 

117), mas poderá orientar as atividades da companhia de modo a atender ao 

interesse público que justificou a sua criação.

Administração

Art. 239. As companhias de economia mista terão obrigatoriamente Con-

selho de Administração, assegurado à minoria o direito de eleger um dos con-

selheiros, se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo.

Parágrafo único. Os deveres e responsabilidades dos administradores das 

companhias de economia mista são os mesmos dos administradores das com-

panhias abertas.

Conselho Fiscal

Art. 240. O funcionamento do conselho fiscal será permanente nas com-

panhias de economia mista; um dos seus membros, e respectivo suplente, 

será eleito pelas ações ordinárias minoritárias e outro pelas ações preferen-

ciais, se houver.

Correção Monetária

Art. 241. (Revogado pelo Decreto-lei n. 2.287, de 1986)

Falência e Responsabilidade Subsidiária

Art. 242. (Revogado pela Lei n. 10.303, de 2001)
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CAPÍTULO XX

SOCIEDADES COLIGADAS, CONTROLADORAS E CONTROLADAS

Seção I

Informações no Relatório da Administração

Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investi-

mentos da companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar as 

modificações ocorridas durante o exercício.

§ 1º São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência 

significativa. (Redação dada pela Lei n. 11.941, de 2009)

§ 2º Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, direta-

mente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe 

assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e 

o poder de eleger a maioria dos administradores.

§ 3º A companhia aberta divulgará as informações adicionais, sobre coli-

gadas e controladas, que forem exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

§ 4º Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém 

ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou opera-

cional da investida, sem controlá-la. (Incluído pela Lei n. 11.941, de 2009)

§ 5º É presumida influência significativa quando a investidora for titular de 

20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da investida, sem controlá-

-la. (Incluído pela Lei n. 11.941, de 2009)

Seção II

Participação Recíproca

Art. 244. É vedada a participação recíproca entre a companhia e suas 

coligadas ou controladas.

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica ao caso em que ao menos uma 

das sociedades participa de outra com observância das condições em que a lei 

autoriza a aquisição das próprias ações (artigo 30, § 1º, alínea b).
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§ 2º As ações do capital da controladora, de propriedade da controlada, 

terão suspenso o direito de voto.

§ 3º O disposto no § 2º do artigo 30, aplica-se à aquisição de ações da 

companhia aberta por suas coligadas e controladas.

§ 4º No caso do § 1º, a sociedade deverá alienar, dentro de 6 (seis) me-

ses, as ações ou quotas que excederem do valor dos lucros ou reservas, sem-

pre que esses sofrerem redução.

§ 5º A participação recíproca, quando ocorrer em virtude de incorporação, 

fusão ou cisão, ou da aquisição, pela companhia, do controle de sociedade, 

deverá ser mencionada nos relatórios e demonstrações financeiras de ambas 

as sociedades, e será eliminada no prazo máximo de 1 (um) ano; no caso de 

coligadas, salvo acordo em contrário, deverão ser alienadas as ações ou quo-

tas de aquisição mais recente ou, se da mesma data, que representem menor 

porcentagem do capital social.

§ 6º A aquisição de ações ou quotas de que resulte participação recíproca 

com violação ao disposto neste artigo importa responsabilidade civil solidária 

dos administradores da sociedade, equiparando-se, para efeitos penais, à 

compra ilegal das próprias ações.

Seção III

Responsabilidade dos Administradores e das Sociedades Controladoras

Administradores

Art. 245. Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, fa-

vorecer sociedade coligada, controladora ou controlada, cumprindo-lhes zelar 

para que as operações entre as sociedades, se houver, observem condições 

estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado; e 

respondem perante a companhia pelas perdas e danos resultantes de atos 

praticados com infração ao disposto neste artigo.
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Sociedade Controladora

Art. 246. A sociedade controladora será obrigada a reparar os danos que 

causar à companhia por atos praticados com infração ao disposto nos artigos 

116 e 117.

§ 1º A ação para haver reparação cabe:

a) a acionistas que representem 5% (cinco por cento) ou mais do capital social;

b) a qualquer acionista, desde que preste caução pelas custas e honorá-

rios de advogado devidos no caso de vir a ação ser julgada improcedente.

§ 2º A sociedade controladora, se condenada, além de reparar o dano e 

arcar com as custas, pagará honorários de advogado de 20% (vinte por cen-

to) e prêmio de 5% (cinco por cento) ao autor da ação, calculados sobre o 

valor da indenização.

Seção IV

Demonstrações Financeiras

Notas Explicativas

Art. 247. As notas explicativas dos investimentos a que se refere o art. 

248 desta Lei devem conter informações precisas sobre as sociedades coli-

gadas e controladas e suas relações com a companhia, indicando: (Redação 

dada pela Lei n. 11.941, de 2009)

I – a denominação da sociedade, seu capital social e patrimônio líquido;

II – o número, espécies e classes das ações ou quotas de propriedade da 

companhia, e o preço de mercado das ações, se houver;

III – o lucro líquido do exercício;

IV – os créditos e obrigações entre a companhia e as sociedades coligadas 

e controladas;

V – o montante das receitas e despesas em operações entre a companhia 

e as sociedades coligadas e controladas.
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Parágrafo único. Considera-se relevante o investimento:

a) em cada sociedade coligada ou controlada, se o valor contábil é igual ou 

superior a 10% (dez por cento) do valor do patrimônio líquido da companhia;

b) no conjunto das sociedades coligadas e controladas, se o valor contábil 

é igual ou superior a 15% (quinze por cento) do valor do patrimônio líquido 

da companhia.

Avaliação do Investimento em Coligadas e Controladas

Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em 

coligadas ou em controladas e em outras sociedades que façam parte de um 

mesmo grupo ou estejam sob controle comum serão avaliados pelo método 

da equivalência patrimonial, de acordo com as seguintes normas: (Redação 

dada pela Lei n. 11.941, de 2009)

I – o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será de-

terminado com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação le-

vantado, com observância das normas desta Lei, na mesma data, ou até 60 

(sessenta) dias, no máximo, antes da data do balanço da companhia; no va-

lor de patrimônio líquido não serão computados os resultados não realizados 

decorrentes de negócios com a companhia, ou com outras sociedades coliga-

das à companhia, ou por ela controladas;

II – o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre 

o valor de patrimônio líquido referido no número anterior, da porcentagem de 

participação no capital da coligada ou controlada;

III – a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número 

II, e o custo de aquisição corrigido monetariamente; somente será registrada 

como resultado do exercício:

a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada;

b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos;

c) no caso de companhia aberta, com observância das normas expedidas 

pela Comissão de Valores Mobiliários.
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§ 1º Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos casos 

deste artigo, serão computados como parte do custo de aquisição os saldos 

de créditos da companhia contra as coligadas e controladas.

§ 2º A sociedade coligada, sempre que solicitada pela companhia, deverá 

elaborar e fornecer o balanço ou balancete de verificação previsto no número I.

Demonstrações Consolidadas

Art. 249. A companhia aberta que tiver mais de 30% (trinta por cento) 

do valor do seu patrimônio líquido representado por investimentos em socie-

dades controladas deverá elaborar e divulgar, juntamente com suas demons-

trações financeiras, demonstrações consolidadas nos termos do artigo 250.

Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários poderá expedir normas 

sobre as sociedades cujas demonstrações devam ser abrangidas na consoli-

dação, e:

a) determinar a inclusão de sociedades que, embora não controladas, se-

jam financeira ou administrativamente dependentes da companhia;

b) autorizar, em casos especiais, a exclusão de uma ou mais sociedades 

controladas.

Normas sobre Consolidação

Art. 250. Das demonstrações financeiras consolidadas serão excluídas:

I – as participações de uma sociedade em outra;

II – os saldos de quaisquer contas entre as sociedades;

III – as parcelas dos resultados do exercício, dos lucros ou prejuízos acu-

mulados e do custo de estoques ou do ativo não circulante que correspon-

derem a resultados, ainda não realizados, de negócios entre as sociedades. 

(Redação dada pela Lei n. 11.941, de 2009)

§ 1º A participação dos acionistas não controladores no patrimônio líquido 

e no lucro do exercício será destacada, respectivamente, no balanço patrimo-

nial e na demonstração do resultado do exercício. (Redação dada pela Lei n. 

9.457, de 1997)
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§ 2º A parcela do custo de aquisição do investimento em controlada, que 

não for absorvida na consolidação, deverá ser mantida no ativo não circulan-

te, com dedução da provisão adequada para perdas já comprovadas, e será 

objeto de nota explicativa. (Redação dada pela Lei n. 11.941, de 2009)

§ 3º O valor da participação que exceder do custo de aquisição constituirá 

parcela destacada dos resultados de exercícios futuros até que fique compro-

vada a existência de ganho efetivo.

§ 4º Para fins deste artigo, as sociedades controladas, cujo exercício social 

termine mais de 60 (sessenta) dias antes da data do encerramento do exer-

cício da companhia, elaborarão, com observância das normas desta Lei, de-

monstrações financeiras extraordinárias em data compreendida nesse prazo.

Seção V

Subsidiária Integral

Art. 251. A companhia pode ser constituída, mediante escritura pública, 

tendo como único acionista sociedade brasileira.

§ lº A sociedade que subscrever em bens o capital de subsidiária integral 

deverá aprovar o laudo de avaliação de que trata o artigo 8º, respondendo 

nos termos do § 6º do artigo 8º e do artigo 10 e seu parágrafo único.

§ 2º A companhia pode ser convertida em subsidiária integral mediante 

aquisição, por sociedade brasileira, de todas as suas ações, ou nos termos do 

artigo 252.

Incorporação de Ações

Art. 252. A incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio 

de outra companhia brasileira, para convertê-la em subsidiária integral, será 

submetida à deliberação da assembleia-geral das duas companhias mediante 

protocolo e justificação, nos termos dos artigos 224 e 225.
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§ 1º A assembleia-geral da companhia incorporadora, se aprovar a ope-

ração, deverá autorizar o aumento do capital, a ser realizado com as ações a 

serem incorporadas e nomear os peritos que as avaliarão; os acionistas não 

terão direito de preferência para subscrever o aumento de capital, mas os 

dissidentes poderão retirar-se da companhia, observado o disposto no art. 

137, II, mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do art. 

230. (Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

§ 2º A assembleia-geral da companhia cujas ações houverem de ser in-

corporadas somente poderá aprovar a operação pelo voto de metade, no 

mínimo, das ações com direito a voto, e se a aprovar, autorizará a diretoria a 

subscrever o aumento do capital da incorporadora, por conta dos seus acio-

nistas; os dissidentes da deliberação terão direito de retirar-se da companhia, 

observado o disposto no art. 137, II, mediante o reembolso do valor de suas 

ações, nos termos do art. 230. (Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

§ 3º Aprovado o laudo de avaliação pela assembleia-geral da incorporado-

ra, efetivar-se-á a incorporação e os titulares das ações incorporadas recebe-

rão diretamente da incorporadora as ações que lhes couberem.

§ 4º A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá normas especiais de 

avaliação e contabilização aplicáveis às operações de incorporação de ações 

que envolvam companhia aberta. (Redação dada pela Lei n. 11.941, de 2009)

Admissão de Acionistas em Subsidiária Integral

Art. 253. Na proporção das ações que possuírem no capital da compa-

nhia, os acionistas terão direito de preferência para:

I – adquirir ações do capital da subsidiária integral, se a companhia decidir 

aliená-las no todo ou em parte; e

II – subscrever aumento de capital da subsidiária integral, se a companhia 

decidir admitir outros acionistas.

Parágrafo único. As ações ou o aumento de capital de subsidiária integral 

serão oferecidos aos acionistas da companhia em assembleia-geral convocada 

para esse fim, aplicando-se à hipótese, no que couber, o disposto no artigo 171.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9457.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9457.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11941.htm#art37


428

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Seção VI

Alienação de Controle

Divulgação

Art. 254. (Revogado pela Lei n. 9.457, de 1997)

Art. 254-A. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia 

aberta somente poderá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolu-

tiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das 

ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, 

de modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) 

do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle. 

(Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 1º Entende-se como alienação de controle a transferência, de forma 

direta ou indireta, de ações integrantes do bloco de controle, de ações vincu-

ladas a acordos de acionistas e de valores mobiliários conversíveis em ações 

com direito a voto, cessão de direitos de subscrição de ações e de outros 

títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações que 

venham a resultar na alienação de controle acionário da sociedade. (Incluído 

pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 2º A Comissão de Valores Mobiliários autorizará a alienação de controle 

de que trata o caput, desde que verificado que as condições da oferta pública 

atendem aos requisitos legais. (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 3º Compete à Comissão de Valores Mobiliários estabelecer normas a 

serem observadas na oferta pública de que trata o caput. (Incluído pela Lei 

n. 10.303, de 2001)

§ 4º O adquirente do controle acionário de companhia aberta poderá ofe-

recer aos acionistas minoritários a opção de permanecer na companhia, me-

diante o pagamento de um prêmio equivalente à diferença entre o valor de 

mercado das ações e o valor pago por ação integrante do bloco de controle. 

(Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)
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§ 5º (VETADO) (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

Companhia Aberta Sujeita a Autorização

Art. 255. A alienação do controle de companhia aberta que dependa de 

autorização do governo para funcionar está sujeita à prévia autorização do 

órgão competente para aprovar a alteração do seu estatuto.(Redação dada 

pela Lei n. 9.457, de 1997)

§§ 1º e 2º (Revogados pela Lei n. 9.457, de 1997)

Aprovação pela Assembleia-Geral da Compradora

Art. 256. A compra, por companhia aberta, do controle de qualquer socie-

dade mercantil, dependerá de deliberação da assembleia-geral da comprado-

ra, especialmente convocada para conhecer da operação, sempre que:

I – O preço de compra constituir, para a compradora, investimento rele-

vante (artigo 247, parágrafo único); ou

II – o preço médio de cada ação ou quota ultrapassar uma vez e meia o 

maior dos 3 (três) valores a seguir indicados:

a) cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão organiza-

do, durante os noventa dias anteriores à data da contratação; (Redação dada 

pela Lei n. 9.457, de 1997)

b) valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota, avaliado o 

patrimônio a preços de mercado (artigo 183, § 1º);

c) valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior 

a 15 (quinze) vezes o lucro líquido anual por ação (artigo 187 n. VII) nos 2 

(dois) últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente.

§ 1º A proposta ou o contrato de compra, acompanhado de laudo de ava-

liação, observado o disposto no art. 8º, §§ 1º e 6º, será submetido à prévia 

autorização da assembleia-geral, ou à sua ratificação, sob pena de responsa-

bilidade dos administradores, instruído com todos os elementos necessários 

à deliberação. (Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)
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§ 2º Se o preço da aquisição ultrapassar uma vez e meia o maior dos três 

valores de que trata o inciso II do caput, o acionista dissidente da deliberação 

da assembleia que a aprovar terá o direito de retirar-se da companhia me-

diante reembolso do valor de suas ações, nos termos do art. 137, observado 

o disposto em seu inciso II. (Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

Seção VII

Aquisição de Controle Mediante Oferta Pública

Requisitos

Art. 257. A oferta pública para aquisição de controle de companhia aber-

ta somente poderá ser feita com a participação de instituição financeira que 

garanta o cumprimento das obrigações assumidas pelo ofertante.

§ 1º Se a oferta contiver permuta, total ou parcial, dos valores mobiliários, 

somente poderá ser efetuada após prévio registro na Comissão de Valores 

Mobiliários.

§ 2º A oferta deverá ter por objeto ações com direito a voto em número 

suficiente para assegurar o controle da companhia e será irrevogável.

§ 3º Se o ofertante já for titular de ações votantes do capital da compa-

nhia, a oferta poderá ter por objeto o número de ações necessário para com-

pletar o controle, mas o ofertante deverá fazer prova, perante a Comissão de 

Valores Mobiliários, das ações de sua propriedade.

§ 4º A Comissão de Valores Mobiliários poderá expedir normas sobre ofer-

ta pública de aquisição de controle.

Instrumento da Oferta de Compra

Art. 258. O instrumento de oferta de compra, firmado pelo ofertante e 

pela instituição financeira que garante o pagamento, será publicado na im-

prensa e deverá indicar:
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I – o número mínimo de ações que o ofertante se propõe a adquirir e, se 

for o caso, o número máximo;

II – o preço e as condições de pagamento;

III – a subordinação da oferta ao número mínimo de aceitantes e a forma 

de rateio entre os aceitantes, se o número deles ultrapassar o máximo fixado;

IV – o procedimento que deverá ser adotado pelos acionistas aceitantes 

para manifestar a sua aceitação e efetivar a transferência das ações;

V – o prazo de validade da oferta, que não poderá ser inferior a 20 (vinte) dias;

VI – informações sobre o ofertante.

Parágrafo único. A oferta será comunicada à Comissão de Valores Mobiliá-

rios dentro de 24 (vinte e quatro) horas da primeira publicação.

Instrumento de Oferta de Permuta

Art. 259. O projeto de instrumento de oferta de permuta será submetido 

à Comissão de Valores Mobiliários com o pedido de registro prévio da oferta e 

deverá conter, além das referidas no artigo 258, informações sobre os valores 

mobiliários oferecidos em permuta e as companhias emissoras desses valores.

Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários poderá fixar normas 

sobre o instrumento de oferta de permuta e o seu registro prévio.

Sigilo

Art. 260. Até a publicação da oferta, o ofertante, a instituição financeira 

intermediária e a Comissão de Valores Mobiliários devem manter sigilo sobre 

a oferta projetada, respondendo o infrator pelos danos que causar.

Processamento da Oferta

Art. 261. A aceitação da oferta deverá ser feita nas instituições financei-

ras ou do mercado de valores mobiliários indicadas no instrumento de oferta 

e os aceitantes deverão firmar ordens irrevogáveis de venda ou permuta, nas 

condições ofertadas, ressalvado o disposto no § 1º do artigo 262.

https://www.grancursosonline.com.br


432

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 1º É facultado ao ofertante melhorar, uma vez, as condições de preço 

ou forma de pagamento, desde que em porcentagem igual ou superior a 5% 

(cinco por cento) e até 10 (dez) dias antes do término do prazo da oferta; as 

novas condições se estenderão aos acionistas que já tiverem aceito a oferta.

§ 2º Findo o prazo da oferta, a instituição financeira intermediária comu-

nicará o resultado à Comissão de Valores Mobiliários e, mediante publicação 

pela imprensa, aos aceitantes.

§ 3º Se o número de aceitantes ultrapassar o máximo, será obrigatório o 

rateio, na forma prevista no instrumento da oferta.

Oferta Concorrente

Art. 262. A existência de oferta pública em curso não impede oferta con-

corrente, desde que observadas as normas desta Seção.

§ 1º A publicação de oferta concorrente torna nulas as ordens de venda 

que já tenham sido firmadas em aceitação de oferta anterior.

§ 2º É facultado ao primeiro ofertante prorrogar o prazo de sua oferta até 

fazê-lo coincidir com o da oferta concorrente.

Negociação Durante a Oferta

Art. 263. A Comissão de Valores Mobiliários poderá expedir normas que 

disciplinem a negociação das ações objeto da oferta durante o seu prazo.

Seção VIII

Incorporação de Companhia Controlada

Art. 264. Na incorporação, pela controladora, de companhia controlada, 

a justificação, apresentada à assembleia-geral da controlada, deverá conter, 

além das informações previstas nos arts. 224 e 225, o cálculo das relações 

de substituição das ações dos acionistas não controladores da controlada com 

base no valor do patrimônio líquido das ações da controladora e da controla-
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da, avaliados os dois patrimônios segundo os mesmos critérios e na mesma 

data, a preços de mercado, ou com base em outro critério aceito pela Comis-

são de Valores Mobiliários, no caso de companhias abertas. (Redação dada 

pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 1º A avaliação dos dois patrimônios será feita por 3 (três) peritos ou 

empresa especializada e, no caso de companhias abertas, por empresa espe-

cializada. (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 2º Para efeito da comparação referida neste artigo, as ações do capital 

da controlada de propriedade da controladora serão avaliadas, no patrimônio 

desta, em conformidade com o disposto no caput. (Redação dada pela Lei n. 

10.303, de 2001)

§ 3º Se as relações de substituição das ações dos acionistas não controla-

dores, previstas no protocolo da incorporação, forem menos vantajosas que 

as resultantes da comparação prevista neste artigo, os acionistas dissidentes 

da deliberação da assembleia-geral da controlada que aprovar a operação, 

poderão optar, no prazo previsto no art. 230, entre o valor de reembolso fixa-

do nos termos do art. 45 e o valor apurado em conformidade com o disposto 

no caput, observado o disposto no art. 137, inciso II. (Redação dada pela Lei 

n. 10.303, de 2001)

§ 4º Aplicam-se as normas previstas neste artigo à incorporação de con-

troladora por sua controlada, à fusão de companhia controladora com a con-

trolada, à incorporação de ações de companhia controlada ou controladora, 

à incorporação, fusão e incorporação de ações de sociedades sob controle 

comum. (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

§ 5º O disposto neste artigo não se aplica no caso de as ações do capital 

da controlada terem sido adquiridas no pregão da bolsa de valores ou me-

diante oferta pública nos termos dos artigos 257 a 263.
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CAPÍTULO XXI

GRUPO DE SOCIEDADES

Seção I

Características e Natureza

Características

Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, 

nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela 

qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos res-

pectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns.

§ 1º A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasi-

leira, e exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle 

das sociedades filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou me-

diante acordo com outros sócios ou acionistas.

§ 2º A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao dis-

posto no artigo 244.

Natureza

Art. 266. As relações entre as sociedades, a estrutura administrativa do 

grupo e a coordenação ou subordinação dos administradores das sociedades 

filiadas serão estabelecidas na convenção do grupo, mas cada sociedade con-

servará personalidade e patrimônios distintos.

Designação

Art. 267. O grupo de sociedades terá designação de que constarão as 

palavras “grupo de sociedades” ou “grupo”.

Parágrafo único. Somente os grupos organizados de acordo com este Capí-

tulo poderão usar designação com as palavras “grupo” ou “grupo de sociedade”.
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Companhias Sujeitas a Autorização para Funcionar

Art. 268. A companhia que, por seu objeto, depende de autorização para 

funcionar, somente poderá participar de grupo de sociedades após a aprova-

ção da convenção do grupo pela autoridade competente para aprovar suas 

alterações estatutárias.

Seção II

Constituição, Registro e Publicidade

Art. 269. O grupo de sociedades será constituído por convenção aprovada 

pelas sociedades que o componham, a qual deverá conter:

I – a designação do grupo;

II – a indicação da sociedade de comando e das filiadas;

III – as condições de participação das diversas sociedades;

IV – o prazo de duração, se houver, e as condições de extinção;

V – as condições para admissão de outras sociedades e para a retirada das 

que o componham;

VI – os órgãos e cargos da administração do grupo, suas atribuições e as 

relações entre a estrutura administrativa do grupo e as das sociedades que o 

componham;

VII – a declaração da nacionalidade do controle do grupo;

VIII – as condições para alteração da convenção.

Parágrafo único. Para os efeitos do número VII, o grupo de sociedades 

considera-se sob controle brasileiro se a sua sociedade de comando está sob 

o controle de:

a) pessoas naturais residentes ou domiciliadas no Brasil;

b) pessoas jurídicas de direito público interno; ou

c) sociedade ou sociedades brasileiras que, direta ou indiretamente, este-

jam sob o controle das pessoas referidas nas alíneas a e b.
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Aprovação pelos Sócios das Sociedades

Art. 270. A convenção de grupo deve ser aprovada com observância das 

normas para alteração do contrato social ou do estatuto (art. 136, V). (Reda-

ção dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

Parágrafo único. Os sócios ou acionistas dissidentes da deliberação de se 

associar a grupo têm direito, nos termos do artigo 137, ao reembolso de suas 

ações ou quotas.

Registro e Publicidade

Art. 271. Considera-se constituído o grupo a partir da data do arquiva-

mento, no registro do comércio da sede da sociedade de comando, dos se-

guintes documentos:

I – convenção de constituição do grupo;

II – atas das assembleias-gerais, ou instrumentos de alteração contratual, 

de todas as sociedades que tiverem aprovado a constituição do grupo;

III – declaração autenticada do número das ações ou quotas de que a 

sociedade de comando e as demais sociedades integrantes do grupo são ti-

tulares em cada sociedade filiada, ou exemplar de acordo de acionistas que 

assegura o controle de sociedade filiada.

§ 1º Quando as sociedades filiadas tiverem sede em locais diferentes, de-

verão ser arquivadas no registro do comércio das respectivas sedes as atas 

de assembleia ou alterações contratuais que tiverem aprovado a convenção, 

sem prejuízo do registro na sede da sociedade de comando.

§ 2º As certidões de arquivamento no registro do comércio serão publicadas.

§ 3º A partir da data do arquivamento, a sociedade de comando e as filia-

das passarão a usar as respectivas denominações acrescidas da designação 

do grupo.

§ 4º As alterações da convenção do grupo serão arquivadas e publicadas 

nos termos deste artigo, observando-se o disposto no § 1º do artigo 135.
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Seção III
Administração

Administradores do Grupo

Art. 272. A convenção deve definir a estrutura administrativa do grupo 

de sociedades, podendo criar órgãos de deliberação colegiada e cargos de 

direção-geral.

Parágrafo único. A representação das sociedades perante terceiros, salvo 

disposição expressa na convenção do grupo, arquivada no registro do comér-

cio e publicada, caberá exclusivamente aos administradores de cada socieda-

de, de acordo com os respectivos estatutos ou contratos sociais.

Administradores das Sociedades Filiadas

Art. 273. Aos administradores das sociedades filiadas, sem prejuízo de 

suas atribuições, poderes e responsabilidades, de acordo com os respectivos 

estatutos ou contratos sociais, compete observar a orientação geral esta-

belecida e as instruções expedidas pelos administradores do grupo que não 

importem violação da lei ou da convenção do grupo.

Remuneração

Art. 274. Os administradores do grupo e os investidos em cargos de mais 

de uma sociedade poderão ter a sua remuneração rateada entre as diversas 

sociedades, e a gratificação dos administradores, se houver, poderá ser fixa-

da, dentro dos limites do § 1º do artigo 152 com base nos resultados apura-

dos nas demonstrações financeiras consolidadas do grupo.

Seção IV
Demonstrações Financeiras

Art. 275. O grupo de sociedades publicará, além das demonstrações fi-

nanceiras referentes a cada uma das companhias que o compõem, demons-

trações consolidadas, compreendendo todas as sociedades do grupo, elabo-

radas com observância do disposto no artigo 250.
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§ 1º As demonstrações consolidadas do grupo serão publicadas juntamen-

te com as da sociedade de comando.

§ 2º A sociedade de comando deverá publicar demonstrações financeiras 

nos termos desta Lei, ainda que não tenha a forma de companhia.

§ 3º As companhias filiadas indicarão, em nota às suas demonstrações 

financeiras publicadas, o órgão que publicou a última demonstração consoli-

dada do grupo a que pertencer.

§ 4º As demonstrações consolidadas de grupo de sociedades que inclua 

companhia aberta serão obrigatoriamente auditadas por auditores indepen-

dentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários, e observarão as nor-

mas expedidas por essa comissão.

Seção V

Prejuízos Resultantes de Atos Contrários à Convenção

Art. 276. A combinação de recursos e esforços, a subordinação dos in-

teresses de uma sociedade aos de outra, ou do grupo, e a participação em 

custos, receitas ou resultados de atividades ou empreendimentos somente 

poderão ser opostos aos sócios minoritários das sociedades filiadas nos ter-

mos da convenção do grupo.

§ 1º Consideram-se minoritários, para os efeitos deste artigo, todos os 

sócios da filiada, com exceção da sociedade de comando e das demais filiadas 

do grupo.

§ 2º A distribuição de custos, receitas e resultados e as compensações en-

tre sociedades, previstas na convenção do grupo, deverão ser determinadas e 

registradas no balanço de cada exercício social das sociedades interessadas.

§ 3º Os sócios minoritários da filiada terão ação contra os seus adminis-

tradores e contra a sociedade de comando do grupo para haver reparação de 

prejuízos resultantes de atos praticados com infração das normas deste arti-

go, observado o disposto nos parágrafos do artigo 246.
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Conselho Fiscal das Filiadas

Art. 277. O funcionamento do Conselho Fiscal da companhia filiada a 

grupo, quando não for permanente, poderá ser pedido por acionistas não 

controladores que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) das ações 

ordinárias, ou das ações preferenciais sem direito de voto.

§ 1º Na constituição do Conselho Fiscal da filiada serão observadas as se-

guintes normas:

a) os acionistas não controladores votarão em separado, cabendo às ações 

com direito a voto o direito de eleger 1 (um) membro e respectivo suplente e 

às ações sem direito a voto, ou com voto restrito, o de eleger outro;

b) a sociedade de comando e as filiadas poderão eleger número de mem-

bros, e respectivos suplentes, igual ao dos eleitos nos termos da alínea a, 

mais um.

§ 2º O Conselho Fiscal da sociedade filiada poderá solicitar aos órgãos de 

administração da sociedade de comando, ou de outras filiadas, os esclareci-

mentos ou informações que julgar necessários para fiscalizar a observância 

da convenção do grupo.

CAPÍTULO XXII

CONSÓRCIO

Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo 

controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado em-

preendimento, observado o disposto neste Capítulo.

§ 1º O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somen-

te se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo 

cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.

§ 2º A falência de uma consorciada não se estende às demais, subsistin-

do o consórcio com as outras contratantes; os créditos que porventura tiver 

a falida serão apurados e pagos na forma prevista no contrato de consórcio.
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Art. 279. O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo 

órgão da sociedade competente para autorizar a alienação de bens do ativo 

não circulante, do qual constarão: (Redação dada pela Medida Provisória n. 

449, de 2008)

Art. 279. O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo 

órgão da sociedade competente para autorizar a alienação de bens do ativo 

não circulante, do qual constarão: (Redação dada pela Lei n. 11.941, de 2009)

I – a designação do consórcio se houver;

II – o empreendimento que constitua o objeto do consórcio;

III – a duração, endereço e foro;

IV – a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade con-

sorciada, e das prestações específicas;

V – normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados;

VI – normas sobre administração do consórcio, contabilização, represen-

tação das sociedades consorciadas e taxa de administração, se houver;

VII – forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o 

número de votos que cabe a cada consorciado;

VIII – contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se houver.

Parágrafo único. O contrato de consórcio e suas alterações serão arqui-

vados no registro do comércio do lugar da sua sede, devendo a certidão do 

arquivamento ser publicada.

CAPÍTULO XXIII

SOCIEDADES EM COMANDITA POR AÇÕES

Art. 280. A sociedade em comandita por ações terá o capital dividido em 

ações e reger-se-á pelas normas relativas às companhias ou sociedades anô-

nimas, sem prejuízo das modificações constantes deste Capítulo.

Art. 281. A sociedade poderá comerciar sob firma ou razão social, da qual 

só farão parte os nomes dos sócios-diretores ou gerentes. Ficam ilimitada e 

solidariamente responsáveis, nos termos desta Lei, pelas obrigações sociais, 

os que, por seus nomes, figurarem na firma ou razão social.
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Parágrafo único. A denominação ou a firma deve ser seguida das palavras 

“Comandita por Ações”, por extenso ou abreviadamente.

Art. 282. Apenas o sócio ou acionista tem qualidade para administrar ou 

gerir a sociedade, e, como diretor ou gerente, responde, subsidiária mas ili-

mitada e solidariamente, pelas obrigações da sociedade.

§ 1º Os diretores ou gerentes serão nomeados, sem limitação de tempo, 

no estatuto da sociedade, e somente poderão ser destituídos por deliberação 

de acionistas que representem 2/3 (dois terços), no mínimo, do capital social.

§ 2º O diretor ou gerente que for destituído ou se exonerar continuará 

responsável pelas obrigações sociais contraídas sob sua administração.

Art. 283. A assembleia-geral não pode, sem o consentimento dos dire-

tores ou gerentes, mudar o objeto essencial da sociedade, prorrogar-lhe o 

prazo de duração, aumentar ou diminuir o capital social, emitir debêntures ou 

criar partes beneficiárias nem aprovar a participação em grupo de sociedade. 

(Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

Art. 284. Não se aplica à sociedade em comandita por ações o disposto 

nesta Lei sobre conselho de administração, autorização estatutária de au-

mento de capital e emissão de bônus de subscrição.

CAPÍTULO XXIV

PRAZOS DE PRESCRIÇÃO

Art. 285. A ação para anular a constituição da companhia, por vício ou de-

feito, prescreve em 1 (um) ano, contado da publicação dos atos constitutivos.

Parágrafo único. Ainda depois de proposta a ação, é lícito à companhia, 

por deliberação da assembleia-geral, providenciar para que seja sanado o 

vício ou defeito.

Art. 286. A ação para anular as deliberações tomadas em assembleia-ge-

ral ou especial, irregularmente convocada ou instalada, violadoras da lei ou 

do estatuto, ou eivadas de erro, dolo, fraude ou simulação, prescreve em 2 

(dois) anos, contados da deliberação.
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Art. 287. Prescreve:

I – em, 1 (um) ano:

a) a ação contra peritos e subscritores do capital, para deles haver repa-

ração civil pela avaliação de bens, contado o prazo da publicação da ata da 

assembleia-geral que aprovar o laudo;

b) a ação dos credores não pagos contra os acionistas e os liquidantes, 

contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da com-

panhia.

II – em 3 (três) anos:

a) a ação para haver dividendos, contado o prazo da data em que tenham 

sido postos à disposição do acionista;

b) a ação contra os fundadores, acionistas, administradores, liquidantes, 

fiscais ou sociedade de comando, para deles haver reparação civil por atos 

culposos ou dolosos, no caso de violação da lei, do estatuto ou da convenção 

de grupo, contado o prazo:

1 - para os fundadores, da data da publicação dos atos constitutivos da 

companhia;

2 - para os acionistas, administradores, fiscais e sociedades de comando, 

da data da publicação da ata que aprovar o balanço referente ao exercício em 

que a violação tenha ocorrido;

3 - para os liquidantes, da data da publicação da ata da primeira assem-

bleia-geral posterior à violação.

c) a ação contra acionistas para restituição de dividendos recebidos de 

má-fé, contado o prazo da data da publicação da ata da assembleia-geral or-

dinária do exercício em que os dividendos tenham sido declarados;

d) a ação contra os administradores ou titulares de partes beneficiárias 

para restituição das participações no lucro recebidas de má-fé, contado o 

prazo da data da publicação da ata da assembleia-geral ordinária do exercício 

em que as participações tenham sido pagas;

https://www.grancursosonline.com.br


443

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

e) a ação contra o agente fiduciário de debenturistas ou titulares de partes 

beneficiárias para dele haver reparação civil por atos culposos ou dolosos, no 

caso de violação da lei ou da escritura de emissão, a contar da publicação da 

ata da assembleia-geral que tiver tomado conhecimento da violação;

f) a ação contra o violador do dever de sigilo de que trata o artigo 260 para 

dele haver reparação civil, a contar da data da publicação da oferta.

g) a ação movida pelo acionista contra a companhia, qualquer que seja o 

seu fundamento. (Incluída pela Lei n. 10.303, de 2001)

Art. 288. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo 

criminal, não ocorrerá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva, ou 

da prescrição da ação penal.

CAPÍTULO XXV

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 289. As publicações ordenadas pela presente Lei serão feitas no ór-

gão oficial da União ou do Estado ou do Distrito Federal, conforme o lugar em 

que esteja situada a sede da companhia, e em outro jornal de grande circula-

ção editado na localidade em que está situada a sede da companhia. (Reda-

ção dada pela Lei n. 9.457, de 1997) (Vide Lei n. 13.818, de 2019) (Vigência)

§ 1º A Comissão de Valores Mobiliários poderá determinar que as publi-

cações ordenadas por esta Lei sejam feitas, também, em jornal de grande 

circulação nas localidades em que os valores mobiliários da companhia sejam 

negociados em bolsa ou em mercado de balcão, ou disseminadas por algum 

outro meio que assegure sua ampla divulgação e imediato acesso às informa-

ções. (Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

§ 2º Se no lugar em que estiver situada a sede da companhia não for edi-

tado jornal, a publicação se fará em órgão de grande circulação local.

§ 3º A companhia deve fazer as publicações previstas nesta Lei sempre no 

mesmo jornal, e qualquer mudança deverá ser precedida de aviso aos acio-

nistas no extrato da ata da assembleia-geral ordinária.
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§ 4º O disposto no final do § 3º não se aplica à eventual publicação de atas 

ou balanços em outros jornais.

§ 5º Todas as publicações ordenadas nesta Lei deverão ser arquivadas no 

registro do comércio.

§ 6º As publicações do balanço e da demonstração de lucros e perdas 

poderão ser feitas adotando-se como expressão monetária o milhar de reais. 

(Redação dada pela Lei n. 9.457, de 1997)

§ 7º Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, as companhias aber-

tas poderão, ainda, disponibilizar as referidas publicações pela rede mundial 

de computadores. (Incluído pela Lei n. 10.303, de 2001)

Art. 290. A indenização por perdas e danos em ações com fundamento 

nesta Lei será corrigida monetariamente até o trimestre civil em que for efe-

tivamente liquidada.

Art. 291. A Comissão de Valores Mobiliários poderá reduzir, mediante fi-

xação de escala em função do valor do capital social, a porcentagem mínima 

aplicável às companhias abertas, estabelecida no art. 105; na alínea c do pa-

rágrafo único do art. 123; no caput do art. 141; no § 1º do art. 157; no § 4º 

do art. 159; no § 2º do art. 161; no § 6º do art. 163; na alínea a do § 1º do 

art. 246; e no art. 277. (Redação dada pela Lei n. 10.303, de 2001)

Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários poderá reduzir a por-

centagem de que trata o artigo 249.

Art. 292. As sociedades de que trata o artigo 62 da Lei n. 4.728, de 14 de 

julho de 1965, podem ter suas ações ao portador.

Art. 293. A Comissão de Valores Mobiliários autorizará as bolsas de valo-

res a prestar os serviços previstos nos artigos 27; 34, § 2º; 39, § 1º; 40; 41; 

42; 43; 44; 72; 102 e 103.

Parágrafo único. (Revogado pela Lei n. 12.810, de 2013)

Art. 294. A companhia fechada que tiver menos de 20 (vinte) acionistas, 

com patrimônio líquido de até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), po-

derá: (Redação dada pela Lei n. 13.818, de 2019)
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I – convocar assembleia-geral por anúncio entregue a todos os acionistas, 

contra-recibo, com a antecedência prevista no artigo 124; e

II – deixar de publicar os documentos de que trata o artigo 133, desde 

que sejam, por cópias autenticadas, arquivados no registro de comércio jun-

tamente com a ata da assembleia que sobre eles deliberar.

§ 1º A companhia deverá guardar os recibos de entrega dos anúncios de 

convocação e arquivar no registro de comércio, juntamente com a ata da as-

sembleia, cópia autenticada dos mesmos.

§ 2º Nas companhias de que trata este artigo, o pagamento da participa-

ção dos administradores poderá ser feito sem observância do disposto no § 2º 

do artigo 152, desde que aprovada pela unanimidade dos acionistas.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica à companhia controladora de 

grupo de sociedade, ou a ela filiadas.

CAPÍTULO XXVI

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 295. A presente Lei entrará em vigor 60 (sessenta) dias após a sua 

publicação, aplicando-se, todavia, a partir da data da publicação, às compa-

nhias que se constituírem.

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica às disposições sobre:

a) elaboração das demonstrações financeiras, que serão observadas pelas 

companhias existentes a partir do exercício social que se iniciar após 1º de 

janeiro de 1978;

b) a apresentação, nas demonstrações financeiras, de valores do exercício 

anterior (artigo 176, § 1º), que será obrigatória a partir do balanço do exer-

cício social subsequente ao referido na alíne a anterior;

c) elaboração e publicação de demonstrações financeiras consolidadas, 

que somente serão obrigatórias para os exercícios iniciados a partir de 1º de 

janeiro de 1978.
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§ 2º A participação dos administradores nos lucros sociais continuará a 

regular-se pelas disposições legais e estatutárias em vigor, aplicando-se o 

disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 152 a partir do exercício social que se iniciar 

no curso do ano de 1977.

§ 3º A restrição ao direito de voto das ações ao portador (artigo 112) só vi-

gorará a partir de 1 (um) ano a contar da data em que esta Lei entrar em vigor.

Art. 296. As companhias existentes deverão proceder à adaptação do seu 

estatuto aos preceitos desta Lei no prazo de 1 (um) ano a contar da data em 

que ela entrar em vigor, devendo para esse fim ser convocada assembleia-

-geral dos acionistas.

§ 1º Os administradores e membros do Conselho Fiscal respondem pelos 

prejuízos que causarem pela inobservância do disposto neste artigo.

§ 2º O disposto neste artigo não prejudicará os direitos pecuniários con-

feridos por partes beneficiárias e debêntures em circulação na data da pu-

blicação desta Lei, que somente poderão ser modificados ou reduzidos com 

observância do disposto no artigo 51 e no § 5º do artigo 71.

§ 3º As companhias existentes deverão eliminar, no prazo de 5 (cinco) 

anos a contar da data de entrada em vigor desta Lei, as participações recí-

procas vedadas pelo artigo 244 e seus parágrafos.

§ 4º As companhias existentes, cujo estatuto for omisso quanto à fixação 

do dividendo, ou que o estabelecer em condições que não satisfaçam aos re-

quisitos do § 1º do artigo 202 poderão, dentro do prazo previsto neste artigo, 

fixá-lo em porcentagem inferior à prevista no § 2º do artigo 202, mas os acio-

nistas dissidentes dessa deliberação terão direito de retirar-se da companhia, 

mediante reembolso do valor de suas ações, com observância do disposto nos 

artigos 45 e 137.

§ 5º O disposto no artigo 199 não se aplica às reservas constituídas e aos 

lucros acumulados em balanços levantados antes de 1º de janeiro de 1977.

§ 6º O disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 237 não se aplica às participações 

existentes na data da publicação desta Lei.
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Art. 297. As companhias existentes que tiverem ações preferenciais com 

prioridade na distribuição de dividendo fixo ou mínimo ficarão dispensadas do 

disposto no artigo 167 e seu § 1º, desde que no prazo de que trata o artigo 

296 regulem no estatuto a participação das ações preferenciais na correção 

anual do capital social, com observância das seguintes normas:

I – o aumento de capital poderá ficar na dependência de deliberação da 

assembleia-geral, mas será obrigatório quando o saldo da conta de que trata 

o § 3º do artigo 182 ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do capital social;

II – a capitalização da reserva poderá ser procedida mediante aumento do 

valor nominal das ações ou emissões de novas ações bonificadas, cabendo à 

assembleia-geral escolher, em cada aumento de capital, o modo a ser adotado;

III – em qualquer caso, será observado o disposto no § 4º do artigo 17;

IV – as condições estatutárias de participação serão transcritas nos certi-

ficados das ações da companhia.

Art. 298. As companhias existentes, com capital inferior a Cr$ 5.000.000,00 

(cinco milhões de cruzeiros), poderão, no prazo de que trata o artigo 296 de-

liberar, pelo voto de acionistas que representem 2/3 (dois terços) do capital 

social, a sua transformação em sociedade por quotas, de responsabilidade 

limitada, observadas as seguintes normas:

I – na deliberação da assembleia a cada ação caberá 1 (um) voto, inde-

pendentemente de espécie ou classe;

II – a sociedade por quotas resultante da transformação deverá ter o seu 

capital integralizado e o seu contrato social assegurará aos sócios a livre 

transferência das quotas, entre si ou para terceiros;

III – o acionista dissidente da deliberação da assembleia poderá pedir o 

reembolso das ações pelo valor de patrimônio líquido a preços de mercado, 

observado o disposto nos artigos 45 e 137;

IV – o prazo para o pedido de reembolso será de 90 (noventa) dias a partir 

da data da publicação da ata da assembleia, salvo para os titulares de ações 

nominativas, que será contado da data do recebimento de aviso por escrito 

da companhia.
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Art. 299. Ficam mantidas as disposições sobre sociedades por ações, 

constantes de legislação especial sobre a aplicação de incentivos fiscais nas 

áreas da SUDENE, SUDAM, SUDEPE, EMBRATUR e Reflorestamento, bem 

como todos os dispositivos das Leis n.s. 4.131, de 3 de dezembro de 1962, e 

4.390, de 29 de agosto de 1964.

Art. 299-A. O saldo existente em 31 de dezembro de 2008 no ativo dife-

rido que, pela sua natureza, não puder ser alocado a outro grupo de contas, 

poderá permanecer no ativo sob essa classificação até sua completa amorti-

zação, sujeito à análise sobre a recuperação de que trata o § 3º do art. 183 

desta Lei. (Incluído pela Lei n. 11.941, de 2009)

Art. 299-B. O saldo existente no resultado de exercício futuro em 31 de 

dezembro de 2008 deverá ser reclassificado para o passivo não circulante em 

conta representativa de receita diferida. (Incluído pela Lei n. 11.941, de 2009)

Parágrafo único. O registro do saldo de que trata o caput deste artigo de-

verá evidenciar a receita diferida e o respectivo custo diferido. (Incluído pela 

Lei n. 11.941, de 2009)

Art. 300. Ficam revogados o Decreto-Lei n. 2.627, de 26 de setembro de 

1940, com exceção dos artigos 59 a 73, e demais disposições em contrário.

Brasília, 15 de dezembro de 1976; 155º da Independência e 88º da República.

ERNESTO GEISEL 

Mário Henrique Simonsen

Este texto não substitui o publicado no DOU de 17.12.1976 (suplemento)
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LEI COMPLEMENTAR N. 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

(Republicação em atendimento ao disposto no art. 5º da Lei Complementar 

n. 139, de 10 de novembro de 2011.)

Mensagem de veto
Vigência
(Vide Decreto n. 8.538, de 2015)

Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das 
Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 
1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio 
de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 
2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro 
de 1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezem-
bro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional de-

creta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao tra-

tamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e em-

presas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere:

I – à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arre-

cadação, inclusive obrigações acessórias;

II – ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusi-

ve obrigações acessórias;

III – ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas 

aquisições de bens e serviços pelos Poderes Públicos, à tecnologia, ao asso-

ciativismo e às regras de inclusão.
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IV – ao cadastro nacional único de contribuintes a que se refere o inciso 

IV do parágrafo único do art. 146, in fine, da Constituição Federal. (Incluído 

pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 1º Cabe ao Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) apreciar a neces-

sidade de revisão, a partir de 1º de janeiro de 2015, dos valores expressos 

em moeda nesta Lei Complementar.

§ 2º (VETADO).

§ 3º Ressalvado o disposto no Capítulo IV, toda nova obrigação que atin-

ja as microempresas e empresas de pequeno porte deverá apresentar, no 

instrumento que a instituiu, especificação do tratamento diferenciado, sim-

plificado e favorecido para cumprimento. (Incluído pela Lei Complementar n. 

147, de 2014)

§ 4º Na especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favoreci-

do de que trata o § 3º, deverá constar prazo máximo, quando forem neces-

sários procedimentos adicionais, para que os órgãos fiscalizadores cumpram 

as medidas necessárias à emissão de documentos, realização de vistorias e 

atendimento das demandas realizadas pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte com o objetivo de cumprir a nova obrigação. (Incluído pela Lei 

Complementar n. 147, de 2014)

§ 5º Caso o órgão fiscalizador descumpra os prazos estabelecidos na es-

pecificação do tratamento diferenciado e favorecido, conforme o disposto no 

§ 4º, a nova obrigação será inexigível até que seja realizada visita para fisca-

lização orientadora e seja reiniciado o prazo para regularização. (Incluído pela 

Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 6º A ausência de especificação do tratamento diferenciado, simplificado 

e favorecido ou da determinação de prazos máximos, de acordo com os §§ 

3º e 4º, tornará a nova obrigação inexigível para as microempresas e empre-

sas de pequeno porte. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)
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§ 7º A inobservância do disposto nos §§ 3º a 6º resultará em atentado aos 

direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional da atividade 

empresarial. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

Art. 2º O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às mi-

croempresas e empresas de pequeno porte de que trata o art. 1º desta Lei 

Complementar será gerido pelas instâncias a seguir especificadas:

I – Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Fazen-

da, composto por 4 (quatro) representantes da Secretaria da Receita Federal 

do Brasil, como representantes da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito 

Federal e 2 (dois) dos Municípios, para tratar dos aspectos tributários; e

II – Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 

com a participação dos órgãos federais competentes e das entidades vincula-

das ao setor, para tratar dos demais aspectos, ressalvado o disposto no inciso 

III do caput deste artigo;

III – Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Regis-

tro e da Legalização de Empresas e Negócios, vinculado ao Ministério do De-

senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, composto por representantes 

da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos Municípios e demais órgãos 

de apoio e de registro empresarial, na forma definida pelo Poder Executivo, 

para tratar do processo de registro e de legalização de empresários e de pes-

soas jurídicas.

III – Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro 

e da Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM, vinculado à Secretaria da 

Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, composto por repre-

sentantes da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos Municípios e de-

mais órgãos de apoio e de registro empresarial, na forma definida pelo Poder 

Executivo, para tratar do processo de registro e de legalização de empresários 

e de pessoas jurídicas. (Redação pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 1º Os Comitês de que tratam os incisos I e III do caput deste artigo se-

rão presididos e coordenados por representantes da União.
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§ 2º Os representantes dos Estados e do Distrito Federal nos Comitês re-

feridos nos incisos I e III do caput deste artigo serão indicados pelo Conselho 

Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e os dos Municípios serão indicados, 

um pela entidade representativa das Secretarias de Finanças das Capitais e 

outro pelas entidades de representação nacional dos Municípios brasileiros.

§ 3º As entidades de representação referidas no inciso III do caput e no 

§ 2º deste artigo serão aquelas regularmente constituídas há pelo menos 1 

(um) ano antes da publicação desta Lei Complementar.

§ 4º Os Comitês de que tratam os incisos I e III do caput deste artigo ela-

borarão seus regimentos internos mediante resolução.

§ 5º O Fórum referido no inciso II do caput deste artigo, que tem por fina-

lidade orientar e assessorar a formulação e coordenação da política nacional 

de desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno porte, bem 

como acompanhar e avaliar a sua implantação, será presidido e coordenado 

pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

§ 5º O Fórum referido no inciso II do caput deste artigo tem por finalidade 

orientar e assessorar a formulação e coordenação da política nacional de de-

senvolvimento das microempresas e empresas de pequeno porte, bem como 

acompanhar e avaliar a sua implantação, sendo presidido e coordenado pela 

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República. (Reda-

ção dada pela Lei n. 12.792, de 2013)

§ 6º Ao Comitê de que trata o inciso I do caput deste artigo compete regu-

lamentar a opção, exclusão, tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, 

dívida ativa, recolhimento e demais itens relativos ao regime de que trata 

o art. 12 desta Lei Complementar, observadas as demais disposições desta 

Lei Complementar.

§ 7º Ao Comitê de que trata o inciso III do caput deste artigo compete, na 

forma da lei, regulamentar a inscrição, cadastro, abertura, alvará, arquiva-

mento, licenças, permissão, autorização, registros e demais itens relativos à 

abertura, legalização e funcionamento de empresários e de pessoas jurídicas 

de qualquer porte, atividade econômica ou composição societária.
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§ 8º Os membros dos Comitês de que tratam os incisos I e III do caput des-

te artigo serão designados, respectivamente, pelos Ministros de Estado da 

Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, mediante indi-

cação dos órgãos e entidades vinculados.

§ 8º Os membros dos Comitês de que tratam os incisos I e III do caput des-

te artigo serão designados, respectivamente, pelos Ministros de Estado da 

Fazenda e da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Repú-

blica, mediante indicação dos órgãos e entidades vinculados. (Redação pela 

Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 9º O CGSN poderá determinar, com relação à microempresa e à empre-

sa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, a forma, a periodicidade 

e o prazo: (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

I – de entrega à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de uma úni-

ca declaração com dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e 

valores da contribuição para a Seguridade Social devida sobre a remuneração 

do trabalho, inclusive a descontada dos trabalhadores a serviço da empresa, 

do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e outras informações de 

interesse do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS e do Conselho Curador do FGTS, observado o disposto 

no § 7º deste artigo; e (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

II – do recolhimento das contribuições descritas no inciso I e do FGTS. 

(Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 10. O recolhimento de que trata o inciso II do § 9º deste artigo poderá 

se dar de forma unificada relativamente aos tributos apurados na forma do 

Simples Nacional. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 11. A entrega da declaração de que trata o inciso I do § 9º substituirá, 

na forma regulamentada pelo CGSN, a obrigatoriedade de entrega de todas 

as informações, formulários e declarações a que estão sujeitas as demais 

empresas ou equiparados que contratam trabalhadores, inclusive relativa-

mente ao recolhimento do FGTS, à Relação Anual de Informações Sociais e 

ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. (Incluído pela Lei Com-

plementar n. 147, de 2014)
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§ 12. Na hipótese de recolhimento do FGTS na forma do inciso II do § 

9º deste artigo, deve-se assegurar a transferência dos recursos e dos elemen-

tos identificadores do recolhimento ao gestor desse fundo para crédito na con-

ta vinculada do trabalhador. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 13. O documento de que trata o inciso I do § 9º tem caráter declarató-

rio, constituindo instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos, 

contribuições e dos débitos fundiários que não tenham sido recolhidos resul-

tantes das informações nele prestadas. (Incluído pela Lei Complementar n. 

147, de 2014)

CAPÍTULO II

DA DEFINIÇÃO DE MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microem-

presas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade 

simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a 

que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código 

Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Re-

gistro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I – no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bru-

ta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

II – no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendá-

rio, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e 

igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

II – no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendá-

rio, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e 

igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 

(Redação dada pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito
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§ 1º Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste ar-

tigo, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, 

o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, 

não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.

§ 2º No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a 

que se refere o caput deste artigo será proporcional ao número de meses em 

que a microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido ativi-

dade, inclusive as frações de meses.

§ 3º O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou em-

presária como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o seu 

desenquadramento não implicarão alteração, denúncia ou qualquer restrição 

em relação a contratos por elas anteriormente firmados.

§ 4º Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto 

nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei 

Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:

I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa 

jurídica com sede no exterior;

III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empre-

sário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferen-

ciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global 

ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) 

do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, 

desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II 

do caput deste artigo;

V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa 

jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o li-

mite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

VI – constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
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VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica;

VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de de-

senvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento 

e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de 

títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, 

de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

IX – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 

desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) 

anos-calendário anteriores;

X – constituída sob a forma de sociedade por ações.

XI – cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contra-

tante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. (In-

cluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 5º O disposto nos incisos IV e VII do § 4º deste artigo não se aplica à 

participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de 

compras, bolsas de subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta 

Lei Complementar e na sociedade de propósito específico prevista no art. 

56 desta Lei Complementar, e em associações assemelhadas, sociedades de 

interesse econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de so-

ciedade, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses 

econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 6º Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incor-

rer em alguma das situações previstas nos incisos do § 4º, será excluída do 

tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, bem como 

do regime de que trata o art. 12, com efeitos a partir do mês seguinte ao que 

incorrida a situação impeditiva.

§ 7º Observado o disposto no § 2º deste artigo, no caso de início de ati-

vidades, a microempresa que, no ano-calendário, exceder o limite de receita 

bruta anual previsto no inciso I do caput deste artigo passa, no ano-calendá-

rio seguinte, à condição de empresa de pequeno porte.
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§ 8º Observado o disposto no § 2º deste artigo, no caso de início de ativi-

dades, a empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, não ultrapassar 

o limite de receita bruta anual previsto no inciso I do caput deste artigo pas-

sa, no ano-calendário seguinte, à condição de microempresa.

§ 9º A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite 

de receita bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, 

no mês subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferen-

ciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 

12, para todos os efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§ 9º-A, 10 e 12.

§ 9º-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9º dar-se-ão no ano-calen-

dário subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta não for 

superior a 20% (vinte por cento) do limite referido no inciso II do caput.

§ 10. A empresa de pequeno porte que no decurso do ano-calendário de 

início de atividade ultrapassar o limite proporcional de receita bruta de que 

trata o § 2º estará excluída do tratamento jurídico diferenciado previsto nes-

ta Lei Complementar, bem como do regime de que trata o art. 12 desta Lei 

Complementar, com efeitos retroativos ao início de suas atividades.

§ 11. Na hipótese de o Distrito Federal, os Estados e os respectivos Municí-

pios adotarem um dos limites previstos nos incisos I e II do caput do art. 19 e 

no art. 20, caso a receita bruta auferida pela empresa durante o ano-calen-

dário de início de atividade ultrapasse 1/12 (um doze avos) do limite estabe-

lecido multiplicado pelo número de meses de funcionamento nesse período, a 

empresa não poderá recolher o ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional, 

relativos ao estabelecimento localizado na unidade da federação que os hou-

ver adotado, com efeitos retroativos ao início de suas atividades.

§ 12. A exclusão de que trata o § 10 não retroagirá ao início das ativida-

des se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% 

(vinte por cento) do respectivo limite referido naquele parágrafo, hipótese em 

que os efeitos da exclusão dar-se-ão no ano-calendário subsequente.
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§ 13. O impedimento de que trata o § 11 não retroagirá ao início das ativi-

dades se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% 

(vinte por cento) dos respectivos limites referidos naquele parágrafo, hipótese 

em que os efeitos do impedimento ocorrerão no ano-calendário subsequente.

§ 14. Para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, pode-

rão ser auferidas receitas no mercado interno até o limite previsto no inciso II 

do caput ou no § 2º, conforme o caso, e, adicionalmente, receitas decorren-

tes da exportação de mercadorias, inclusive quando realizada por meio de co-

mercial exportadora ou da sociedade de propósito específico prevista no art. 

56 desta Lei Complementar, desde que as receitas de exportação também 

não excedam os referidos limites de receita bruta anual.

§ 14. Para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pe-

queno porte, poderão ser auferidas receitas no mercado interno até o limite 

previsto no inciso II do caput ou no § 2º, conforme o caso, e, adicionalmente, 

receitas decorrentes da exportação de mercadorias ou serviços, inclusive quan-

do realizada por meio de comercial exportadora ou da sociedade de propósito 

específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, desde que as receitas de 

exportação também não excedam os referidos limites de receita bruta anual. 

(Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014) (Produção de efeito)

§ 15. Na hipótese do § 14, para fins de determinação da alíquota de que 

trata o § 1º do art. 18, da base de cálculo prevista em seu § 3º e das majora-

ções de alíquotas previstas em seus §§ 16, 16-A, 17 e 17-A, será considerada 

a receita bruta total da empresa nos mercados interno e externo.

§ 15. Na hipótese do § 14, para fins de determinação da alíquota de que 

trata o § 1º do art. 18, da base de cálculo prevista em seu § 3º e das ma-

jorações de alíquotas previstas em seus §§ 16, 16-A, 17 e 17-A, serão con-

sideradas separadamente as receitas brutas auferidas no mercado interno e 

aquelas decorrentes da exportação. (Redação dada pela Lei Complementar n. 

147, de 2014) (Produção de efeito)

§ 16. O disposto neste artigo será regulamentado por resolução do CGSN. 

(Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)
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§ 17. (VETADO). (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Pro-

dução de efeito

§ 18. (VETADO). (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Pro-

dução de efeito

Art. 3º-A. Aplica-se ao produtor rural pessoa física e ao agricultor familiar 

conceituado na Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006, com situação regular 

na Previdência Social e no Município que tenham auferido receita bruta anual 

até o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º o disposto nos arts. 

6º e 7º, nos Capítulos V a X, na Seção IV do Capítulo XI e no Capítulo XII 

desta Lei Complementar, ressalvadas as disposições da Lei no 11.718, de 20 

de junho de 2008. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

Parágrafo único. A equiparação de que trata o caput não se aplica às dis-

posições do Capítulo IV desta Lei Complementar. (Incluído pela Lei Comple-

mentar n. 147, de 2014)

Art. 3º-B. Os dispositivos desta Lei Complementar, com exceção dos dis-

postos no Capítulo IV, são aplicáveis a todas as microempresas e empresas 

de pequeno porte, assim definidas pelos incisos I e II do caput e § 4º do art. 

3º, ainda que não enquadradas no regime tributário do Simples Nacional, por 

vedação ou por opção. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

CAPÍTULO III

DA INSCRIÇÃO E DA BAIXA

Art. 4º Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entida-

des envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos 

de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de lega-

lização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as 

competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em con-

junto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade 

de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.
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§ 1º O processo de abertura, registro, alteração e baixa do Microempreen-

dedor Individual (MEI) de que trata o art. 18-A desta Lei Complementar, bem 

como qualquer exigência para o início de seu funcionamento, deverão ter 

trâmite especial e simplificado, preferencialmente eletrônico, opcional para o 

empreendedor na forma a ser disciplinada pelo CGSIM, observado o seguinte:

§ 1º O processo de abertura, registro, alteração e baixa da microempresa 

e empresa de pequeno porte, bem como qualquer exigência para o início de 

seu funcionamento, deverão ter trâmite especial e simplificado, preferencial-

mente eletrônico, opcional para o empreendedor, observado o seguinte: (Re-

dação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

I – poderão ser dispensados o uso da firma, com a respectiva assinatura 

autógrafa, o capital, requerimentos, demais assinaturas, informações relati-

vas ao estado civil e regime de bens, bem como remessa de documentos, na 

forma estabelecida pelo CGSIM; e

II – o cadastro fiscal estadual ou municipal poderá ser simplificado ou ter 

sua exigência postergada, sem prejuízo da possibilidade de emissão de docu-

mentos fiscais de compra, venda ou prestação de serviços, vedada, em qual-

quer hipótese, a imposição de custos pela autorização para emissão, inclusive 

na modalidade avulsa.

II – (Revogado). (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014) 

(Produção de efeito)

§ 2º (REVOGADO)

§ 3º Ficam reduzidos a 0 (zero) os valores referentes a taxas, emolumen-

tos e demais custos relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao alvará, 

à licença, ao cadastro e aos demais itens relativos ao disposto nos §§ 1º e 

2º deste artigo.

§ 3º Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 

0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, 

ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às altera-

ções e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos 
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ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a 

emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de li-

cenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade 

técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamenta-

das. (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 3º-A. O agricultor familiar, definido conforme a Lei n. 11.326, de 24 de 

julho de 2006, e identificado pela Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP fí-

sica ou jurídica, bem como o MEI e o empreendedor de economia solidária 

ficam isentos de taxas e outros valores relativos à fiscalização da vigilância 

sanitária. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 4º No caso do MEI, de que trata o art. 18-A desta Lei Complementar, a 

cobrança associativa ou oferta de serviços privados relativos aos atos de que 

trata o § 3º deste artigo somente poderá ser efetuada a partir de demanda 

prévia do próprio MEI, firmado por meio de contrato com assinatura autógra-

fa, observando-se que: (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

I – para a emissão de boletos de cobrança, os bancos públicos e priva-

dos deverão exigir das instituições sindicais e associativas autorização pré-

via específica a ser emitida pelo CGSIM; (Incluído pela Lei Complementar 

n. 147, de 2014)

II – o desrespeito ao disposto neste parágrafo configurará vantagem ilícita 

pelo induzimento ao erro em prejuízo do MEI, aplicando-se as sanções previs-

tas em lei. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 5º (VETADO). (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 6º Na ocorrência de fraude no registro do Microempreendedor Indivi-

dual - MEI feito por terceiros, o pedido de baixa deve ser feito por meio ex-

clusivamente eletrônico, com efeitos retroativos à data de registro, 

na forma a ser regulamentada pelo CGSIM, não sendo aplicáveis os efei-

tos do § 1º do art. 29 desta LeiComplementar. (Incluído pela Lei Complemen-

tar n. 155, de 2016) Produção de efeito
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Art. 5º Os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de 

empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, no âmbito de suas atribuições, 

deverão manter à disposição dos usuários, de forma presencial e pela rede 

mundial de computadores, informações, orientações e instrumentos, de for-

ma integrada e consolidada, que permitam pesquisas prévias às etapas de 

registro ou inscrição, alteração e baixa de empresários e pessoas jurídicas, de 

modo a prover ao usuário certeza quanto à documentação exigível e quanto 

à viabilidade do registro ou inscrição.

Parágrafo único. As pesquisas prévias à elaboração de ato constitutivo ou 

de sua alteração deverão bastar a que o usuário seja informado pelos órgãos 

e entidades competentes:

I – da descrição oficial do endereço de seu interesse e da possibilidade de 

exercício da atividade desejada no local escolhido;

II – de todos os requisitos a serem cumpridos para obtenção de licenças 

de autorização de funcionamento, segundo a atividade pretendida, o porte, o 

grau de risco e a localização; e

III – da possibilidade de uso do nome empresarial de seu interesse.

Art. 6º Os requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle am-

biental e prevenção contra incêndios, para os fins de registro e legalização de 

empresários e pessoas jurídicas, deverão ser simplificados, racionalizados e 

uniformizados pelos órgãos envolvidos na abertura e fechamento de empre-

sas, no âmbito de suas competências.

§ 1º Os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de em-

presas que sejam responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de 

funcionamento somente realizarão vistorias após o início de operação do es-

tabelecimento, quando a atividade, por sua natureza, comportar grau de risco 

compatível com esse procedimento.

§ 2º Os órgãos e entidades competentes definirão, em 6 (seis) meses, 

contados da publicação desta Lei Complementar, as atividades cujo grau de 

risco seja considerado alto e que exigirão vistoria prévia.
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§ 3º Na falta de legislação estadual, distrital ou municipal específica relati-

va à definição do grau de risco da atividade aplicar-se-á resolução do CGSIM. 

(Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 4º A classificação de baixo grau de risco permite ao empresário ou à 

pessoa jurídica a obtenção do licenciamento de atividade mediante o simples 

fornecimento de dados e a substituição da comprovação prévia do cumpri-

mento de exigências e restrições por declarações do titular ou responsável. 

(Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 5º O disposto neste artigo não é impeditivo da inscrição fiscal. (Incluído 

pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

Art. 7º Exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja consi-

derado alto, os Municípios emitirão Alvará de Funcionamento Provisório, que 

permitirá o início de operação do estabelecimento imediatamente após o ato 

de registro.

Parágrafo único. Nos casos referidos no caput deste artigo, poderá o Mu-

nicípio conceder Alvará de Funcionamento Provisório para o microempreende-

dor individual, para microempresas e para empresas de pequeno porte:

I – instaladas em áreas desprovidas de regulação fundiária legal ou com 

regulamentação precária; ou

I – instaladas em área ou edificação desprovidas de regulação fundiária e 

imobiliária, inclusive habite-se; ou (Incluído pela Lei Complementar n. 147, 

de 2014)

II – em residência do microempreendedor individual ou do titular ou sócio 

da microempresa ou empresa de pequeno porte, na hipótese em que a ativi-

dade não gere grande circulação de pessoas.

Art. 8º Será assegurado aos empresários entrada única de dados cadas-

trais e de documentos, resguardada a independência das bases de dados e 

observada a necessidade de informações por parte dos órgãos e entidades 

que as integrem.
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Art. 8º Será assegurado aos empresários e pessoas jurídicas: (Redação 

dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

I – entrada única de dados e documentos; (Incluído pela Lei Complemen-

tar n. 147, de 2014)

II – processo de registro e legalização integrado entre os órgãos e entes 

envolvidos, por meio de sistema informatizado que garanta: (Incluído pela Lei 

Complementar n. 147, de 2014)

a) sequenciamento das seguintes etapas: consulta prévia de nome em-

presarial e de viabilidade de localização, registro empresarial, inscrições fis-

cais e licenciamento de atividade; (Incluído pela Lei Complementar n. 147, 

de 2014)

b) criação da base nacional cadastral única de empresas; (Incluído pela 

Lei Complementar n. 147, de 2014)

III – identificação nacional cadastral única que corresponderá ao número 

de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ. (Incluído pela 

Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 1º O sistema de que trata o inciso II do caput deve garantir aos órgãos 

e entidades integrados: (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

I – compartilhamento irrestrito dos dados da base nacional única de em-

presas; (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

II – autonomia na definição das regras para comprovação do cumprimento 

de exigências nas respectivas etapas do processo. (Incluído pela Lei Comple-

mentar n. 147, de 2014)

§ 2º A identificação nacional cadastral única substituirá para todos os 

efeitos as demais inscrições, sejam elas federais, estaduais ou municipais, 

após a implantação do sistema a que se refere o inciso II do caput, no prazo 

e na forma estabelecidos pelo CGSIM. (Incluído pela Lei Complementar n. 

147, de 2014)
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§ 3º É vedado aos órgãos e entidades integrados ao sistema informatizado 

de que trata o inciso II do caput o estabelecimento de exigências não previs-

tas em lei. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 4º A coordenação do desenvolvimento e da implantação do sistema de 

que trata o inciso II do caput ficará a cargo do CGSIM. (Incluído pela Lei Com-

plementar n. 147, de 2014)

Art. 9º O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções 

(baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão 

envolvido no registro empresarial e na abertura da empresa, dos 3 (três) 

âmbitos de governo, ocorrerá independentemente da regularidade de obriga-

ções tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do 

empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas 

de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos 

sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o 

ato de extinção.

Art. 9º O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções 

(baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 

3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de 

obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessó-

rias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de em-

presas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, 

dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas 

antes ou após o ato de extinção. (Redação dada pela Lei Complementar n. 

147, de 2014)

§ 1º O arquivamento, nos órgãos de registro, dos atos constitutivos de 

empresários, de sociedades empresárias e de demais equiparados que se en-

quadrarem como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o 

arquivamento de suas alterações são dispensados das seguintes exigências:
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I – certidão de inexistência de condenação criminal, que será substituída 

por declaração do titular ou administrador, firmada sob as penas da lei, de 

não estar impedido de exercer atividade mercantil ou a administração de so-

ciedade, em virtude de condenação criminal;

II – prova de quitação, regularidade ou inexistência de débito referente a 

tributo ou contribuição de qualquer natureza.

§ 2º Não se aplica às microempresas e às empresas de pequeno porte o 

disposto no § 2º do art. 1º da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994.

§ 3º No caso de existência de obrigações tributárias, previdenciárias ou 

trabalhistas referidas no caput, o titular, o sócio ou o administrador da micro-

empresa e da empresa de pequeno porte que se encontre sem movimento 

há mais de 12 (doze) meses poderá solicitar a baixa nos registros dos órgãos 

públicos federais, estaduais e municipais independentemente do pagamento 

de débitos tributários, taxas ou multas devidas pelo atraso na entrega das 

respectivas declarações nesses períodos, observado o disposto nos §§ 4º e 5º.

§ 3º (Revogado). (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 4º A baixa referida no § 3º não impede que, posteriormente, sejam lan-

çados ou cobrados impostos, contribuições e respectivas penalidades, decor-

rentes da simples falta de recolhimento ou da prática comprovada e apurada 

em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas 

pelos empresários, pelas microempresas, pelas empresas de pequeno porte 

ou por seus titulares, sócios ou administradores.

§ 4º A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, poste-

riormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas 

penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prá-

tica comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras 

irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por 

seus titulares, sócios ou administradores. (Redação dada pela Lei Comple-

mentar n. 147, de 2014)
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§ 5º A solicitação de baixa na hipótese prevista no § 3º deste artigo im-

porta responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos administrado-

res do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores.

§ 5º A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa 

responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos 

administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores. 

(Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 6º Os órgãos referidos no caput deste artigo terão o prazo de 60 (ses-

senta) dias para efetivar a baixa nos respectivos cadastros.

§ 7º Ultrapassado o prazo previsto no § 6º deste artigo sem manifestação 

do órgão competente, presumir-se-á a baixa dos registros das microempre-

sas e a das empresas de pequeno porte.

§ 8º Excetuado o disposto nos §§ 3º a 5º deste artigo, na baixa de micro-

empresa ou de empresa de pequeno porte aplicar-se-ão as regras de respon-

sabilidade previstas para as demais pessoas jurídicas.

§ 8º (Revogado). (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 9º Para os efeitos do § 3º deste artigo, considera-se sem movimento a 

microempresa ou a empresa de pequeno porte que não apresente mutação 

patrimonial e atividade operacional durante todo o ano-calendário.

§ 9º (Revogado). (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 10. No caso de existência de obrigações tributárias, previdenciárias ou 

trabalhistas, principais ou acessórias, o MEI poderá, a qualquer momento, 

solicitar a baixa nos registros independentemente do pagamento de débitos 

tributários, taxas ou multas devidas pelo atraso na entrega das respectivas 

declarações nesses períodos, observado o disposto nos §§ 1º e 2º.

§ 10. (Revogado). (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 11. A baixa referida no § 10 não impede que, posteriormente, sejam 

lançados ou cobrados do titular impostos, contribuições e respectivas penali-

dades, decorrentes da simples falta de recolhimento ou da prática comprova-

da e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades 

praticadas pela empresa ou por seu titular.

§ 11. (Revogado). (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014)
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§ 12. A solicitação de baixa na hipótese prevista no § 10 importa assunção 

pelo titular das obrigações ali descritas.

§ 12. (Revogado). (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

Art. 10. Não poderão ser exigidos pelos órgãos e entidades envolvidos na 

abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo:

I – excetuados os casos de autorização prévia, quaisquer documentos 

adicionais aos requeridos pelos órgãos executores do Registro Público de Em-

presas Mercantis e Atividades Afins e do Registro Civil de Pessoas Jurídicas;

II – documento de propriedade ou contrato de locação do imóvel onde 

será instalada a sede, filial ou outro estabelecimento, salvo para comprova-

ção do endereço indicado;

III – comprovação de regularidade de prepostos dos empresários ou pes-

soas jurídicas com seus órgãos de classe, sob qualquer forma, como requisito 

para deferimento de ato de inscrição, alteração ou baixa de empresa, bem 

como para autenticação de instrumento de escrituração.

Art. 11. Fica vedada a instituição de qualquer tipo de exigência de nature-

za documental ou formal, restritiva ou condicionante, pelos órgãos envolvidos 

na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, que 

exceda o estrito limite dos requisitos pertinentes à essência do ato de regis-

tro, alteração ou baixa da empresa.

CAPÍTULO IV

DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

Seção I

Da Instituição e Abrangência

Art. 12. Fica instituído o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tri-

butos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte - Simples Nacional.
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Parágrafo único. (VETADO). (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 

2016) Produção de efeito

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante 

documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:

I – Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;

II – Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o disposto 

no inciso XII do § 1º deste artigo;

III – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;

IV – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, 

observado o disposto no inciso XII do § 1º deste artigo;

V – Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do 

§ 1º deste artigo;

VI – Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a 

cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei n. 8.212, de 24 de julho 

de 1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte 

que se dedique às atividades de prestação de serviços referidas no § 5º-C do 

art. 18 desta Lei Complementar;

VII – Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 

de Comunicação - ICMS;

VIII – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.

§ 1º O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos se-

guintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou 

responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às 

demais pessoas jurídicas:

I – Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a 

Títulos ou Valores Mobiliários - IOF;

II – Imposto sobre a Importação de Produtos Estrangeiros - II;

III – Imposto sobre a Exportação, para o Exterior, de Produtos Nacionais 

ou Nacionalizados - IE;
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IV – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR;

V – Imposto de Renda, relativo aos rendimentos ou ganhos líquidos aufe-

ridos em aplicações de renda fixa ou variável;

VI – Imposto de Renda relativo aos ganhos de capital auferidos na aliena-

ção de bens do ativo permanente;

VII – Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Va-

lores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF;

VIII – Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

IX – Contribuição para manutenção da Seguridade Social, relativa ao 

trabalhador;

X – Contribuição para a Seguridade Social, relativa à pessoa do empresário, 

na qualidade de contribuinte individual;

XI – Imposto de Renda relativo aos pagamentos ou créditos efetuados 

pela pessoa jurídica a pessoas físicas;

XII – Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI incidentes na importação 

de bens e serviços;

XIII – ICMS devido:

a) nas operações ou prestações sujeitas ao regime de substituição tributária;

a) nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária, tributa-

ção concentrada em uma única etapa (monofásica) e sujeitas ao regime de 

antecipação do recolhimento do imposto com encerramento de tributação, 

envolvendo combustíveis e lubrificantes; energia elétrica; cigarros e outros 

produtos derivados do fumo; bebidas; óleos e azeites vegetais comestíveis; 

farinha de trigo e misturas de farinha de trigo; massas alimentícias; açúca-

res; produtos lácteos; carnes e suas preparações; preparações à base de 

cereais; chocolates; produtos de padaria e da indústria de bolachas e biscoi-

tos; sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes em máquinas; cafés e 

mates, seus extratos, essências e concentrados; preparações para molhos e 

molhos preparados; preparações de produtos vegetais; rações para animais 

domésticos; veículos automotivos e automotores, suas peças, componentes 
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e acessórios; pneumáticos; câmaras de ar e protetores de borracha; medi-

camentos e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário; 

cosméticos; produtos de perfumaria e de higiene pessoal; papéis; plásticos; 

canetas e malas; cimentos; cal e argamassas; produtos cerâmicos; vidros; 

obras de metal e plástico para construção; telhas e caixas d’água; tintas 

e vernizes; produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos; fios; 

cabos e outros condutores; transformadores elétricos e reatores; disjunto-

res; interruptores e tomadas; isoladores; para-raios e lâmpadas; máquinas e 

aparelhos de ar-condicionado; centrifugadores de uso doméstico; aparelhos 

e instrumentos de pesagem de uso doméstico; extintores; aparelhos ou má-

quinas de barbear; máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar; aparelhos 

de depilar, com motor elétrico incorporado; aquecedores elétricos de água 

para uso doméstico e termômetros; ferramentas; álcool etílico; sabões em 

pó e líquidos para roupas; detergentes; alvejantes; esponjas; palhas de aço 

e amaciantes de roupas; venda de mercadorias pelo sistema porta a porta; 

nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações 

anteriores; e nas prestações de serviços sujeitas aos regimes de substituição 

tributária e de antecipação de recolhimento do imposto com encerramento de 

tributação; (Redação dada pele Lei Complementar n. 147, de 2014) (Produ-

ção de efeito)

b) por terceiro, a que o contribuinte se ache obrigado, por força da legis-

lação estadual ou distrital vigente;

c) na entrada, no território do Estado ou do Distrito Federal, de petróleo, in-

clusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, bem como 

energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou industrialização;

d) por ocasião do desembaraço aduaneiro;

e) na aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria desacobertada 

de documento fiscal;

f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal;
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g) nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de ante-

cipação do recolhimento do imposto, nas aquisições em outros Estados e 

Distrito Federal:

1. com encerramento da tributação, observado o disposto no inciso IV do 

§ 4º do art. 18 desta Lei Complementar;

2. sem encerramento da tributação, hipótese em que será cobrada a di-

ferença entre a alíquota interna e a interestadual, sendo vedada a agregação 

de qualquer valor;

h) nas aquisições em outros Estados e no Distrito Federal de bens ou mer-

cadorias, não sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, 

relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual;

XIV – ISS devido:

a) em relação aos serviços sujeitos à substituição tributária ou retenção 

na fonte;

b) na importação de serviços;

XV – demais tributos de competência da União, dos Estados, do Distrito 

Federal ou dos Municípios, não relacionados nos incisos anteriores.

§ 1º-A. Os valores repassados aos profissionais de que trata a Lei no 

12.592, de 18 de janeiro de 2012, contratados por meio de parceria, nos ter-

mos da legislação civil, não integrarão a receita bruta da empresa contratante 

para fins de tributação, cabendo ao contratante a retenção e o recolhimento 

dos tributos devidos pelo contratado. (Incluído pela Lei Complementar n. 155, 

de 2016) Produção de efeito

§ 2º Observada a legislação aplicável, a incidência do imposto de renda na 

fonte, na hipótese do inciso V do § 1º deste artigo, será definitiva.

§ 3º As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Sim-

ples Nacional ficam dispensadas do pagamento das demais contribuições ins-

tituídas pela União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de 

serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de 

que trata o art. 240 da Constituição Federal, e demais entidades de serviço 

social autônomo.
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§ 4º (VETADO).

§ 5º A diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que tratam 

as alíneas g e h do inciso XIII do § 1º deste artigo será calculada tomando-se 

por base as alíquotas aplicáveis às pessoas jurídicas não optantes pelo Sim-

ples Nacional.

§ 6º O Comitê Gestor do Simples Nacional:

I – disciplinará a forma e as condições em que será atribuída à microem-

presa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional a qualida-

de de substituta tributária; e

II – poderá disciplinar a forma e as condições em que será estabelecido 

o regime de antecipação do ICMS previsto na alínea g do inciso XIII do § 1º 

deste artigo.

§ 7º O disposto na alínea a do inciso XIII do § 1º será disciplinado por 

convênio celebrado pelos Estados e pelo Distrito Federal, ouvidos o CGSN e 

os representantes dos segmentos econômicos envolvidos. (Incluído pela Lei 

Complementar n. 147, de 2014) (Produção de efeito)

§ 8º Em relação às bebidas não alcóolicas, massas alimentícias, produtos 

lácteos, carnes e suas preparações, preparações à base de cereais, chocola-

tes, produtos de padaria e da indústria de bolachas e biscoitos, preparações 

para molhos e molhos preparados, preparações de produtos vegetais, telhas 

e outros produtos cerâmicos para construção e detergentes, aplica-se o dis-

posto na alínea a do inciso XIII do § 1º aos fabricados em escala industrial 

relevante em cada segmento, observado o disposto no § 7º. (Incluído pela Lei 

Complementar n. 147, de 2014) (Produção de efeito)

Art. 13-A. Para efeito de recolhimento do ICMS e do ISS no Simples Na-

cional, o limite máximo de que trata o inciso II do caput do art. 3º será de R$ 

3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), observado o disposto nos 

§§ 11, 13, 14 e 15 do mesmo artigo, nos §§ 17 e 17-A do art. 18 e no § 4º do 

art. 19. (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito
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Art. 14. Consideram-se isentos do imposto de renda, na fonte e na decla-

ração de ajuste do beneficiário, os valores efetivamente pagos ou distribuídos 

ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte optante 

pelo Simples Nacional, salvo os que corresponderem a pró-labore, aluguéis 

ou serviços prestados.

§ 1º A isenção de que trata o caput deste artigo fica limitada ao valor re-

sultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, 

de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta mensal, no caso de anteci-

pação de fonte, ou da receita bruta total anual, tratando-se de declaração de 

ajuste, subtraído do valor devido na forma do Simples Nacional no período.

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica na hipótese de a pessoa 

jurídica manter escrituração contábil e evidenciar lucro superior àquele limite.

Art. 15. (VETADO).

Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na 

condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma 

a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o 

ano-calendário.

§ 1º Para efeito de enquadramento no Simples Nacional, considerar-se-á 

microempresa ou empresa de pequeno porte aquela cuja receita bruta no 

ano-calendário anterior ao da opção esteja compreendida dentro dos limites 

previstos no art. 3º desta Lei Complementar.

§ 1º-A. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de 

comunicação eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:

I – cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, 

incluídos os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a 

ações fiscais;

II – encaminhar notificações e intimações; e

III – expedir avisos em geral.

§ 1º-B. O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1º-A será 

regulamentado pelo CGSN, observando-se o seguinte:
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I – as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, 

dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;

II – a comunicação feita na forma prevista no caput será considerada pes-

soal para todos os efeitos legais;

III – a ciência por meio do sistema de que trata o § 1º-A com utilização de 

certificação digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade;

IV – considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito pas-

sivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação; e

V – na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia 

não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia 

útil seguinte.

§ 1º-C. A consulta referida nos incisos IV e V do § 1º-B deverá ser feita 

em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da 

comunicação no portal a que se refere o inciso I do § 1º-B, ou em prazo su-

perior estipulado pelo CGSN, sob pena de ser considerada automaticamente 

realizada na data do término desse prazo.

§ 1º-D. Enquanto não editada a regulamentação de que trata o § 1º-B, os 

entes federativos poderão utilizar sistemas de comunicação eletrônica, com 

regras próprias, para as finalidades previstas no § 1º-A, podendo a referida 

regulamentação prever a adoção desses sistemas como meios complementa-

res de comunicação.

§ 2º A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês 

de janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro 

dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo.

§ 3º A opção produzirá efeitos a partir da data do início de atividade, des-

de que exercida nos termos, prazo e condições a serem estabelecidos no ato 

do Comitê Gestor a que se refere o caput deste artigo.

§ 4º Serão consideradas inscritas no Simples Nacional, em 1º de julho de 

2007, as microempresas e empresas de pequeno porte regularmente optan-

tes pelo regime tributário de que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 

1996, salvo as que estiverem impedidas de optar por alguma vedação impos-

ta por esta Lei Complementar.
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§ 5º O Comitê Gestor regulamentará a opção automática prevista no § 4º 

deste artigo.

§ 6º O indeferimento da opção pelo Simples Nacional será formaliza-

do mediante ato da Administração Tributária segundo regulamentação do 

Comitê Gestor.

Seção II

Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do 

Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do 

Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação 

dada pela Lei Complementar n. 167, de 2019)

I – que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços 

de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de 

contas a pagar e a receber, gerenciamento de ativos (asset management), 

compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de 

prestação de serviços (factoring);

I – que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços 

de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de 

contas a pagar e a receber, gerenciamento de ativos (asset management) ou 

compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de 

prestação de serviços (factoring) ou que execute operações de empréstimo, de 

financiamento e de desconto de títulos de crédito, exclusivamente com recur-

sos próprios, tendo como contrapartes microempreendedores individuais, mi-

croempresas e empresas de pequeno porte, inclusive sob a forma de empresa 

simples de crédito; (Redação dada pela Lei Complementar n. 167, de 2019)

II – que tenha sócio domiciliado no exterior;

III – de cujo capital participe entidade da administração pública, direta ou 

indireta, federal, estadual ou municipal;
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IV – (REVOGADO)

V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilida-

de não esteja suspensa;

VI – que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de 

passageiros;

VI – que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de 

passageiros, exceto quando na modalidade fluvial ou quando possuir ca-

racterísticas de transporte urbano ou metropolitano ou realizar-se sob fre-

tamento contínuo em área metropolitana para o transporte de estudantes 

ou trabalhadores; (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014) 

(Produção de efeito)

VII – que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora 

de energia elétrica;

VIII – que exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis e 

motocicletas;

IX – que exerça atividade de importação de combustíveis;

X – que exerça atividade de produção ou venda no atacado de:

a) cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros, armas de fogo, mu-

nições e pólvoras, explosivos e detonantes;

b) bebidas a seguir descritas:

b) bebidas não alcoólicas a seguir descritas: (Redação dada pela Lei Com-

plementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

1 - alcoólicas; (Revogado pela Lei Complementar n. 155, de 2016) (Vigência)

2 - refrigerantes, inclusive águas saborizadas gaseificadas;

2. (Revogado); (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

3 - preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sa-

bores concentrados), para elaboração de bebida refrigerante, com capacidade 

de diluição de até 10 (dez) partes da bebida para cada parte do concentrado;

3. (Revogado); (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

4 - cervejas sem álcool;
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c) bebidas alcoólicas, exceto aquelas produzidas ou vendidas no atacado 

por: (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

1. micro e pequenas cervejarias; (Incluído pela Lei Complementar n. 155, 

de 2016) Produção de efeito

2. micro e pequenas vinícolas; (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 

2016) Produção de efeito

3. produtores de licores; (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016) 

Produção de efeito

4. micro e pequenas destilarias; (Incluído pela Lei Complementar n. 155, 

de 2016) Produção de efeito

XI – que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exer-

cício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artís-

tica ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a 

que preste serviços de instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer 

tipo de intermediação de negócios;

XI – (Revogado); (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014) 

(Produção de efeito)

XII – que realize cessão ou locação de mão-de-obra;

XIII – que realize atividade de consultoria;

XIII – (Revogado); (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 

2014) (Produção de efeito)

XIV – que se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis.

XV – que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando 

se referir a prestação de serviços tributados pelo ISS.

XVI – com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal 

federal, municipal ou estadual, quando exigível.

§ 1º As vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput 

deste artigo não se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusiva-

mente às atividades referidas nos §§ 5º-B a 5º-E do art. 18 desta Lei Comple-

mentar, ou as exerçam em conjunto com outras atividades que não tenham 

sido objeto de vedação no caput deste artigo.
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I – (REVOGADO)

II – (REVOGADO)

III – (REVOGADO)

IV – (REVOGADO)

V – (REVOGADO)

VI – (REVOGADO)

VII – (REVOGADO)

VIII – (REVOGADO)

IX – (REVOGADO)

X – (REVOGADO)

XI – (REVOGADO)

XII – (REVOGADO)

XIII – (REVOGADO)

XIV – (REVOGADO)

XV – (REVOGADO)

XVI – (REVOGADO)

XVII – (REVOGADO)

XVIII – (REVOGADO)

XIX – (REVOGADO)

XX – (REVOGADO)

XXI – (REVOGADO)

XXII – (VETADO);

XXIII – (REVOGADO)

XXIV – (REVOGADO)

XXV – (REVOGADO)

XXVI – (REVOGADO)

XXVII – (REVOGADO)

XXVIII – (VETADO).
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§ 2º Também poderá optar pelo Simples Nacional a microempresa ou em-

presa de pequeno porte que se dedique à prestação de outros serviços que não 

tenham sido objeto de vedação expressa neste artigo, desde que não incorra 

em nenhuma das hipóteses de vedação previstas nesta Lei Complementar.

§ 3º (VETADO).

§ 4º Na hipótese do inciso XVI do caput, deverá ser observado, para o 

MEI, o disposto no art. 4º desta Lei Complementar.

§ 5º As empresas que exerçam as atividades previstas nos itens da alínea c 

do inciso X do caput deste artigo deverão obrigatoriamente ser registradas no 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e obedecerão também à 

regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Secretaria da-

Receita Federal do Brasil quanto à produção e à comercialização de bebidas al-

coólicas. (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

Seção III

Das Alíquotas e Base de Cálculo

Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de 

pequeno porte comercial, optante pelo Simples Nacional, será determinado 

mediante aplicação da tabela do Anexo I desta Lei Complementar.

Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de 

pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, será determinado mediante 

aplicação das alíquotas constantes das tabelas dos Anexos I a VI desta Lei 

Complementar sobre a base de cálculo de que trata o § 3º deste artigo, ob-

servado o disposto no § 15 do art. 3º. (Redação dada pela Lei Complementar 

n. 147, de 2014) (Produção de efeito)

§ 1º Para efeito de determinação da alíquota, o sujeito passivo utilizará 

a receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao do período 

de apuração.
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Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de 

pequeno porte optante pelo Simples Nacional será determinado mediante apli-

cação das alíquotas efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais cons-

tantes das tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar, sobre a base de 

cálculo deque trata o § 3º deste artigo, observado o disposto no § 15 do art. 

3º. (Redação dada pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

§ 1º Para efeito de determinação da alíquota nominal, o sujeito passivo 

utilizará a receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao do perí-

odo de apuração. (Redação dada pela Lei Complementar n. 155, de 2016) 

Produção de efeito

§ 1º A. A alíquota efetiva 
é o resultado de:

RBT12xAliq-PD, 
em que: RBT12

(Incluído pela Lei Complementar n. 
155, de 2016) Produção de efeito

I – RBT12: receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao período de 

apuração; (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

II – Aliq: alíquota nominal constante dos Anexos I a V desta Lei Comple-

mentar; (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

III – PD: parcela a deduzir constante dos Anexos I a V desta Lei Comple-

mentar. (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

§ 1º-B. Os percentuais efetivos de cada tributo serão calculados a partir 

da alíquota efetiva, multiplicada pelo percentual de repartição constante dos 

Anexos I a V desta Lei Complementar, observando-se que: (Incluído pela Lei 

Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

I – o percentual efetivo máximo destinado ao ISS será de 5% (cinco por 

cento), transferindo-se eventual diferença, de forma proporcional, aos tribu-

tos federais da mesma faixa de receita bruta anual; (Incluído pela Lei Com-

plementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

II – eventual diferença centesimal entre o total dos percentuais e a alíquo-

ta efetiva será transferida para o tributo com maior percentual de repartição 

na respectiva faixa de receita bruta. (Incluído pela Lei Complementar n. 155, 

de 2016) Produção de efeito
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§ 1º-C. Na hipótese de transformação, extinção, fusão ou sucessão dos 

tributos referidos nos incisos IV e V do art. 13, serão mantidas as alíquotas 

nominais e efetivas previstas neste artigo e nos Anexos I a V desta Lei Com-

plementar, e lei ordinária disporá sobre a repartição dos valores arrecadados 

para ostributos federais, sem alteração no total dos percentuais de repartição 

a eles devidos, e mantidos os percentuais de repartição destinados ao ICMS e 

ao ISS. (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

§ 2º Em caso de início de atividade, os valores de receita bruta acumulada 

constantes das tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar devem ser 

proporcionalizados ao número de meses de atividade no período.

§ 2º Em caso de início de atividade, os valores de receita bruta acumulada 

constantes das tabelas dos Anexos I a VI desta Lei Complementar devem ser 

proporcionalizados ao número de meses de atividade no período. (Redação 

dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014) (Produção de efeito)

§ 2º Em caso de início de atividade, os valores de receita bruta acumulada 

constantes dos Anexos I a V desta Lei Complementar devem ser proporciona-

lizados ao número de meses de atividade no período. (Redação dada pela Lei 

Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

§ 3º Sobre a receita bruta auferida no mês incidirá a alíquota determinada 

na forma do caput e dos §§ 1º e 2º deste artigo, podendo tal incidência se 

dar, à opção do contribuinte, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, 

sobre a receita recebida no mês, sendo essa opção irretratável para todo o 

ano-calendário.

§ 3º Sobre a receita bruta auferida no mês incidirá a alíquota efetiva de-

terminada na forma do caput e dos §§ 1º, 1º-A e 2º deste artigo, podendo 

tal incidência se dar, à opção do contribuinte, na forma regulamentada pelo 

Comitê Gestor, sobre a receita recebida no mês, sendo essa opção irretratável 

para todo o ano-calendário. (Redação dada pela Lei Complementar n. 155, de 

2016) Produção de efeito
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§ 4º O contribuinte deverá considerar, destacadamente, para fim de 

pagamento:

I – as receitas decorrentes da revenda de mercadorias;

II – as receitas decorrentes da venda de mercadorias industrializadas pelo 

contribuinte;

III – as receitas decorrentes da prestação de serviços, bem como a de 

locação de bens móveis;

IV – as receitas decorrentes da venda de mercadorias sujeitas a substi-

tuição tributária e tributação concentrada em uma única etapa (monofási-

ca), bem como, em relação ao ICMS, antecipação tributária com encerra-

mento de tributação;

V – as receitas decorrentes da exportação de mercadorias para o exterior, 

inclusive as vendas realizadas por meio de comercial exportadora ou da so-

ciedade de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar.

§ 4º O contribuinte deverá considerar, destacadamente, para fim de pa-

gamento, as receitas decorrentes da: (Redação dada pela Lei Complementar 

n. 147, de 2014)

I – revenda de mercadorias, que serão tributadas na forma do Anexo 

I desta Lei Complementar; (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, 

de 2014)

II – venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, que serão 

tributadas na forma do Anexo II desta Lei Complementar; (Redação dada 

pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

III – prestação de serviços de que trata o § 5º-B deste artigo e dos servi-

ços vinculados à locação de bens imóveis e corretagem de imóveis desde que 

observado o disposto no inciso XV do art. 17, que serão tributados na forma 

do Anexo III desta Lei Complementar; (Redação dada pela Lei Complementar 

n. 147, de 2014)
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IV – prestação de serviços de que tratam os §§ 5º-C a 5º-F e 5º-I deste 

artigo, que serão tributadas na forma prevista naqueles parágrafos; (Redação 

dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

V – locação de bens móveis, que serão tributadas na forma do Anexo III 

desta Lei Complementar, deduzida a parcela correspondente ao ISS; (Reda-

ção dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

VI – atividade com incidência simultânea de IPI e de ISS, que serão tri-

butadas na forma do Anexo II desta Lei Complementar, deduzida a parcela 

correspondente ao ICMS e acrescida a parcela correspondente ao ISS previs-

ta no Anexo III desta Lei Complementar; (Incluído pela Lei Complementar n. 

147, de 2014)

VII – comercialização de medicamentos e produtos magistrais produzidos por 

manipulação de fórmulas: (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

a) sob encomenda para entrega posterior ao adquirente, em caráter pes-

soal, mediante prescrições de profissionais habilitados ou indicação pelo far-

macêutico, produzidos no próprio estabelecimento após o atendimento inicial, 

que serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei Complementar; (Inclu-

ído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

b) nos demais casos, quando serão tributadas na forma do Anexo I desta 

Lei Complementar. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 4º-A. O contribuinte deverá segregar, também, as receitas: (Incluído 

pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

I – decorrentes de operações ou prestações sujeitas à tributação concen-

trada em uma única etapa (monofásica), bem como, em relação ao ICMS, que 

o imposto já tenha sido recolhido por substituto tributário ou por antecipação 

tributária com encerramento de tributação; (Incluído pela Lei Complementar 

n. 147, de 2014)

II – sobre as quais houve retenção de ISS na forma do § 6º deste artigo 

e § 4º do art. 21 desta Lei Complementar, ou, na hipótese do § 22-A deste 

artigo, seja devido em valor fixo ao respectivo município; (Incluído pela Lei 

Complementar n. 147, de 2014)
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III – sujeitas à tributação em valor fixo ou que tenham sido objeto de 

isenção ou redução de ISS ou de ICMS na forma prevista nesta Lei Comple-

mentar; (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

IV – decorrentes da exportação para o exterior, inclusive as vendas reali-

zadas por meio de comercial exportadora ou da sociedade de propósito espe-

cífico prevista no art. 56 desta Lei Complementar; (Incluído pela Lei Comple-

mentar n. 147, de 2014)

V – sobre as quais o ISS seja devido a Município diverso do estabelecimen-

to prestador, quando será recolhido no Simples Nacional. (Incluído pela Lei 

Complementar n. 147, de 2014)

§ 5º As atividades industriais serão tributadas na forma do Anexo II desta 

Lei Complementar..

I – (REVOGADO)

II – (REVOGADO)

III – (REVOGADO)

IV – (REVOGADO)

V – (REVOGADO)

VI – (REVOGADO)

VII – (REVOGADO).

§ 5º-A As atividades de locação de bens móveis serão tributadas na forma 

do Anexo III desta Lei Complementar, deduzindo-se da alíquota o percentual 

correspondente ao ISS previsto nesse Anexo.

§ 5º-A. (Revogado). (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 

2014) (Produção de efeito)

§ 5º-B Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Comple-

mentar, serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei Complementar as 

seguintes atividades de prestação de serviços:

I – creche, pré-escola e estabelecimento de ensino fundamental, escolas 

técnicas, profissionais e de ensino médio, de línguas estrangeiras, de artes, 

cursos técnicos de pilotagem, preparatórios para concursos, gerenciais e es-

colas livres, exceto as previstas nos incisos II e III do § 5º-D deste artigo;
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II – agência terceirizada de correios;

III – agência de viagem e turismo;

IV – centro de formação de condutores de veículos automotores de trans-

porte terrestre de passageiros e de carga;

V – agência lotérica;

VI – (REVOGADO)

VII – (REVOGADO)

VIII – (REVOGADO)

IX – serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem 

como de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais;

X – (REVOGADO)

XI – (REVOGADO)

XII – (REVOGADO)

XIII – transporte municipal de passageiros;

XIV – escritórios de serviços contábeis, observado o disposto nos §§ 22-B 

e 22-C deste artigo.

XV – produções cinematográficas, audiovisuais, artísticas e culturais, sua 

exibição ou apresentação, inclusive no caso de música, literatura, artes cêni-

cas, artes visuais, cinematográficas e audiovisuais.

XVI – fisioterapia; (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

XVII – corretagem de seguros. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, 

de 2014)

XVIII – arquitetura e urbanismo; (Incluído pela Lei Complementar n. 155, 

de 2016) Produção de efeito

XIX – medicina, inclusive laboratorial, e enfermagem; (Incluído pela Lei 

Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

XX – odontologia e prótese dentária; (Incluído pela Lei Complementar n. 

155, de 2016) Produção de efeito
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XXI – psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, 

fonoaudiologia, clínicas de nutrição e de vacinação e bancos de leite. (Incluído 

pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

§ 5º-C Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complemen-

tar, as atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na for-

ma do Anexo IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída 

no Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 

desta Lei Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação pre-

vista para os demais contribuintes ou responsáveis:

I – construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob 

a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, 

bem como decoração de interiores;

II – (REVOGADO)

III – (REVOGADO)

IV – (REVOGADO)

V – (REVOGADO)

VI – serviço de vigilância, limpeza ou conservação.

VII – serviços advocatícios. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 5º-D Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Comple-

mentar, as atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na 

forma do Anexo V desta Lei Complementar:

§ 5º-D. Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Comple-

mentar, as seguintes atividades de prestação de serviços serão tributadas na 

forma do Anexo III desta Lei Complementar: (Redação dada pela Lei Comple-

mentar n. 155, de 2016) Produção de efeito

I – cumulativamente administração e locação de imóveis de terceiros;

I – administração e locação de imóveis de terceiros; (Redação dada pela 

Lei Complementar n. 147, de 2014) (Produção de efeito)

II – academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais;

III – academias de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas 

de esportes;
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IV – elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, 

desde que desenvolvidos em estabelecimento do optante;

V – licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação;

VI – planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas 

eletrônicas, desde que realizados em estabelecimento do optante;

VII – (REVOGADO)

VIII – (REVOGADO)

IX – empresas montadoras de estandes para feiras;

X – (REVOGADO)

XI – (REVOGADO)

XII – laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica;

XIII – serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros 

gráficos e métodos óticos, bem como ressonância magnética;

XIV – serviços de prótese em geral.

§ 5º-E Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complemen-

tar, as atividades de prestação de serviços de comunicação e de transportes 

interestadual e intermunicipal de cargas serão tributadas na forma do Anexo 

III, deduzida a parcela correspondente ao ISS e acrescida a parcela corres-

pondente ao ICMS prevista no Anexo I.

§ 5º-E. Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complemen-

tar, as atividades de prestação de serviços de comunicação e de transportes 

interestadual e intermunicipal de cargas, e de transportes autorizados no in-

ciso VI do caput do art. 17, inclusive na modalidade fluvial, serão tributadas 

na forma do Anexo III, deduzida a parcela correspondente ao ISS e acrescida 

a parcela correspondente ao ICMS prevista no Anexo I. (Redação dada pela 

Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 5º-F As atividades de prestação de serviços referidas no § 2º do art. 

17 desta Lei Complementar serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei 

Complementar, salvo se, para alguma dessas atividades, houver previsão ex-

pressa de tributação na forma dos Anexos IV ou V desta Lei Complementar.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#anexoiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#anexoiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#anexoi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#anexoiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#anexoiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#anexoiv


489

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 5º-F. As atividades de prestação de serviços referidas no § 2º do art. 

17 desta Lei Complementar serão tributadas na forma do Anexo III desta 

Lei Complementar, salvo se, para alguma dessas atividades, houver pre-

visão expressa de tributação na forma dos Anexos IV, V ou VI desta Lei 

Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014) 

(Produção de efeito)

§ 5º-F. As atividades de prestação de serviços referidas no § 2º do art. 

17 desta Lei Complementar serão tributadas na forma do Anexo III desta 

Lei Complementar, salvo se, para alguma dessas atividades, houver previsão 

expressa de tributação na forma dos Anexos IV ou V desta LeiComplementar. 

(Redação dada pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

§ 5º-G. As atividades com incidência simultânea de IPI e de ISS serão 

tributadas na forma do Anexo II desta Lei Complementar, deduzida a parcela 

correspondente ao ICMS e acrescida a parcela correspondente ao ISS previs-

ta no Anexo III desta Lei Complementar.

§ 5º-G. (Revogado). (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 

2014) (Produção de efeito)

§ 5º-H. A vedação de que trata o inciso XII do caput do art. 17 desta Lei 

Complementar não se aplica às atividades referidas no § 5º-C deste artigo.

§ 5º-I. Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Comple-

mentar, as seguintes atividades de prestação de serviços serão tributadas na 

forma do Anexo VI desta Lei Complementar: (Incluído pela Lei Complementar 

n. 147, de 2014) (Produção de efeito)

§ 5º-I. Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Comple-

mentar, as seguintes atividades de prestação de serviços serão tributadas na 

forma do Anexo V desta Lei Complementar: (Redação dada pela Lei Comple-

mentar n. 155, de 2016) Produção de efeito

I – medicina, inclusive laboratorial e enfermagem; (Incluído pela Lei Com-

plementar n. 147, de 2014) (Revogado pela Lei Complementar n. 155, de 

2016) (Vigência)
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II – medicina veterinária; (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 

2014) (Produção de efeito)

III – odontologia; (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014) 

(Revogado pela Lei Complementar n. 155, de 2016) (Vigência)

IV – psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, 

fonoaudiologia, clínicas de nutrição e de vacinação e bancos de leite; (Inclu-

ído pela Lei Complementar n. 147, de 2014) (Produção de efeito) (Revogado 

pela Lei Complementar n. 155, de 2016) (Vigência)

V – serviços de comissaria, de despachantes, de tradução e de interpreta-

ção; (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014) (Produção de efeito)

VI – arquitetura, engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, 

geodésia, testes, suporte e análises técnicas e tecnológicas, pesquisa, design, 

desenho e agronomia; (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014) 

(Produção de efeito)

VI – engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, geodésia, tes-

tes, suporte e análises técnicas e tecnológicas, pesquisa, design, desenho e 

agronomia; (Redação dada pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produ-

ção de efeito

VII – representação comercial e demais atividades de intermediação de 

negócios e serviços de terceiros; (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 

2014) (Produção de efeito)

VIII – perícia, leilão e avaliação; (Incluído pela Lei Complementar n. 147, 

de 2014) (Produção de efeito)

IX – auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e 

administração; (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014) (Produção 

de efeito)

X – jornalismo e publicidade; (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 

2014) (Produção de efeito)

XI – agenciamento, exceto de mão de obra; (Incluído pela Lei Comple-

mentar n. 147, de 2014) (Produção de efeito)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art15i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art15i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art15i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art15i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art15i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art15i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art15i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art15i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art15i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art15i


491

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

XII – outras atividades do setor de serviços que tenham por finalidade a 

prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de 

natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua 

profissão regulamentada ou não, desde que não sujeitas à tributação na for-

ma dos Anexos III, IV ou V desta Lei Complementar. (Incluído pela Lei Com-

plementar n. 147, de 2014) (Produção de efeito)

XII – outras atividades do setor de serviços que tenham por finalidade 

a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, 

de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que consti-

tua profissão regulamentada ou não, desde que não sujeitas à tributação na 

forma dos AnexosIII ou IV desta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei 

Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

§ 5º-J. As atividades de prestação de serviços a que se refere o § 5º-I 

serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei Complementar caso a razão 

entre a folha de salários e a receita bruta da pessoa jurídica seja igual ou 

superior a 28% (vinte e oito por cento). (Incluído pela Lei Complementar n. 

155, de 2016) Produção de efeito

§ 5º-K. Para o cálculo da razão a que se referem os §§ 5º-J e 5º-M, serão 

considerados, respectivamente, os montantes pagos e auferidos nos doze 

meses anteriores ao período de apuração para fins de enquadramento no re-

gime tributário do Simples Nacional. (Incluído pela Lei Complementar n. 155, 

de 2016) Produção de efeito

§ 5º-L. (VETADO). (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Pro-

dução de efeito

§ 5º-M. Quando a relação entre a folha de salários e a receita bruta da mi-

croempresa ou da empresa de pequeno porte for inferior a 28% (vinte e oito 

por cento), serão tributadas na forma do Anexo V desta Lei Complementar 

as atividades previstas: (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016) 

Produção de efeito
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I – nos incisos XVI, XVIII, XIX, XX e XXI do § 5º-B deste artigo; (Incluído 

pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

II – no § 5º-D deste artigo. (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 

2016) Produção de efeito

§ 6º No caso dos serviços previstos no § 2º do art. 6º da Lei Complemen-

tar no 116, de 31 de julho de 2003, prestados pelas microempresas e pelas 

empresas de pequeno porte, o tomador do serviço deverá reter o montante 

correspondente na forma da legislação do município onde estiver localizado, 

observado o disposto no §4º do art. 21 desta Lei Complementar.

§ 7º A sociedade de propósito específico de que trata o art. 56 desta Lei 

Complementar que houver adquirido mercadorias de microempresa ou em-

presa de pequeno porte que seja sua sócia, bem como a empresa comer-

cial exportadora que houver adquirido mercadorias de empresa optante pelo 

Simples Nacional, com o fim específico de exportação para o exterior, que, 

no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão da nota 

fiscal pela vendedora, não comprovar o seu embarque para o exterior ficará 

sujeita ao pagamento de todos os impostos e contribuições que deixaram de 

ser pagos pela empresa vendedora, acrescidos de juros de mora e multa, de 

mora ou de ofício, calculados na forma da legislação que rege a cobrança do 

tributo não pago, aplicável à sociedade de propósito específico ou à própria 

comercial exportadora.

§ 7º A sociedade de propósito específico de que trata o art. 56 desta Lei 

Complementar que houver adquirido mercadorias de microempresa ou em-

presa de pequeno porte que seja sua sócia, bem como a empresa comer-

cial exportadora que houver adquirido mercadorias ou serviços de empresa 

optante pelo Simples Nacional, com o fim específico de exportação para o 

exterior, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da 

emissão da nota fiscal pela vendedora, não comprovar o seu embarque para 

o exterior ficará sujeita ao pagamento de todos os impostos e contribuições 

que deixaram de ser pagos pela empresa vendedora, acrescidos de juros de 
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mora e multa, de mora ou de ofício, calculados na forma da legislação relativa 

à cobrança do tributo não pago, aplicável à sociedade de propósito específico 

ou à própria comercial exportadora. (Redação dada pela Lei Complementar n. 

147, de 2014) (Produção de efeito)

§ 8º Para efeito do disposto no § 7º deste artigo, considera-se vencido o 

prazo para o pagamento na data em que a empresa vendedora deveria fazê-

-lo, caso a venda houvesse sido efetuada para o mercado interno.

§ 9º Relativamente à contribuição patronal previdenciária, devida pela 

vendedora, a sociedade de propósito específico de que trata o art. 56 desta 

Lei Complementar ou a comercial exportadora deverão recolher, no prazo 

previsto no § 8º deste artigo, o valor correspondente a 11% (onze por cento) 

do valor das mercadorias não exportadas nos termos do § 7º deste artigo.

§ 10. Na hipótese do § 7º deste artigo, a sociedade de propósito especí-

fico de que trata o art. 56 desta Lei Complementar ou a empresa comercial 

exportadora não poderão deduzir do montante devido qualquer valor a título 

de crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI da Contribuição 

para o PIS/PASEP ou da COFINS, decorrente da aquisição das mercadorias e 

serviços objeto da incidência.

§ 11. Na hipótese do § 7º deste artigo, a sociedade de propósito específico 

ou a empresa comercial exportadora deverão pagar, também, os impostos e 

contribuições devidos nas vendas para o mercado interno, caso, por qualquer 

forma, tenham alienado ou utilizado as mercadorias.

§ 12. Na apuração do montante devido no mês relativo a cada tributo, o 

contribuinte que apure receitas mencionadas nos incisos IV e V do § 4º des-

te artigo terá direito a redução do valor a ser recolhido na forma do Simples 

Nacional calculada nos termos dos §§ 13 e 14 deste artigo.

§ 12. Na apuração do montante devido no mês relativo a cada tributo, 

para o contribuinte que apure receitas mencionadas nos incisos I a III e V do 

§ 4º-A deste artigo, serão consideradas as reduções relativas aos tributos já 

recolhidos, ou sobre os quais tenha havido tributação monofásica, isenção, 
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redução ou, no caso do ISS, que o valor tenha sido objeto de retenção ou seja 

devido diretamente ao Município. (Redação dada pela Lei Complementar n. 

147, de 2014)

§ 13. Para efeito de determinação da redução de que trata o § 12 deste ar-

tigo, as receitas serão discriminadas em comerciais, industriais ou de presta-

ção de serviços na forma dos Anexos I, II, III, IV e V desta Lei Complementar.

§ 13. Para efeito de determinação da redução de que trata o § 12 des-

te artigo, as receitas serão discriminadas em comerciais, industriais ou de 

prestação de serviços na forma dos Anexos I, II, III, IV, V e VI desta Lei 

Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014) 

(Produção de efeito)

§ 13. Para efeito de determinação da redução de que trata o § 12 deste 

artigo, as receitas serão discriminadas em comerciais, industriais ou de presta-

ção de serviços, na forma dos Anexos I, II, III, IV e V desta Lei Complementar. 

(Redação dada pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

§ 14. A redução no montante a ser recolhido do Simples Nacional no mês 

relativo aos valores das receitas de que tratam os incisos IV e V do § 4º deste 

artigo corresponderá:

§ 14. A redução no montante a ser recolhido no Simples Nacional relativo 

aos valores das receitas decorrentes da exportação de que trata o inciso IV 

do § 4º-A deste artigo corresponderá tão somente aos percentuais relativos à 

Cofins, à Contribuição para o PIS/Pasep, ao IPI, ao ICMS e ao ISS, constantes 

dos Anexos I a VI desta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei Comple-

mentar n. 147, de 2014) (Produção de efeito)

§ 14. A redução no montante a ser recolhido no Simples Nacional relativo 

aos valores das receitas decorrentes da exportação de que trata o inciso IV do 

§ 4º-A deste artigo corresponderá tão somente às alíquotas efetivas relativas 

à Cofins, à Contribuição para o PIS/Pasep, ao IPI, ao ICMS e ao ISS, apura-

dascom base nos Anexos I a V desta Lei Complementar. (Redação dada pela 

Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito
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I – no caso de revenda de mercadorias:

a) ao percentual que incidiria sobre o montante total de receita, caso não 

houvesse nenhuma redução, previsto no Anexo I desta Lei Complementar, 

relativo à COFINS, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos 

incisos IV ou V do § 4º deste artigo, conforme o caso;

b) ao percentual que incidiria sobre o montante total de receita, caso não 

houvesse nenhuma redução, previsto no Anexo I desta Lei Complementar, 

relativo à Contribuição para o PIS/PASEP, aplicado sobre a respectiva parcela 

de receita referida nos incisos IV ou V do § 4º deste artigo, conforme o caso;

c) ao percentual que incidiria sobre o montante total de receita, caso não 

houvesse nenhuma redução, previsto no Anexo I desta Lei Complementar, 

relativo ao ICMS, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos 

incisos IV ou V do § 4º deste artigo, conforme o caso;

I – (Revogado); (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014) 

(Produção de efeito)

II – no caso de venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte:

a) ao percentual que incidiria sobre o montante total de receita, caso não 

houvesse nenhuma redução, previsto no Anexo II desta Lei Complementar, 

relativo à COFINS, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos 

incisos IV ou V do § 4º deste artigo, conforme o caso;

b) ao percentual que incidiria sobre o montante total de receita, caso não 

houvesse nenhuma redução, previsto no Anexo II desta Lei Complementar, 

relativo à Contribuição para o PIS/PASEP, aplicado sobre a respectiva parcela 

de receita referida nos incisos IV ou V do § 4º deste artigo, conforme o caso;

c) ao percentual que incidiria sobre o montante total de receita, caso não 

houvesse nenhuma redução, previsto no Anexo II desta Lei Complementar, 

relativo ao ICMS, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos 

incisos IV ou V do § 4º deste artigo, conforme o caso;
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d) ao percentual que incidiria sobre o montante total de receita, caso não 

houvesse nenhuma redução, previsto no Anexo II desta Lei Complementar, 

relativo ao IPI, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos in-

cisos IV ou V do § 4º deste artigo, conforme o caso.

II – (Revogado). (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014) 

(Produção de efeito)

§ 15. Será disponibilizado sistema eletrônico para realização do cálculo 

simplificado do valor mensal devido referente ao Simples Nacional.

§ 15-A. As informações prestadas no sistema eletrônico de cálculo de que 

trata o § 15:

I – têm caráter declaratório, constituindo confissão de dívida e instrumen-

to hábil e suficiente para a exigência dos tributos e contribuições que não 

tenham sido recolhidos resultantes das informações nele prestadas; e

II – deverão ser fornecidas à Secretaria da Receita Federal do Brasil até o 

vencimento do prazo para pagamento dos tributos devidos no Simples Nacional 

em cada mês, relativamente aos fatos geradores ocorridos no mês anterior.

§ 16. Na hipótese do § 12 do art. 3º, a parcela de receita bruta que exce-

der o montante determinado no § 10 daquele artigo estará sujeita às alíquo-

tas máximas previstas nos Anexos I a V desta Lei Complementar, proporcio-

nalmente conforme o caso, acrescidas de 20% (vinte por cento).

§ 16. Na hipótese do § 12 do art. 3º, a parcela de receita bruta que exce-

der o montante determinado no § 10 daquele artigo estará sujeita às alíquo-

tas máximas previstas nos Anexos I a VI desta Lei Complementar, proporcio-

nalmente conforme o caso, acrescidas de 20% (vinte por cento). (Redação 

dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 16. Na hipótese do § 12 do art. 3º, a parcela de receita bruta que exce-

der o montante determinado no § 10 daquele artigo estará sujeita às alíquo-

tas máximas previstas nos Anexos I a V desta Lei Complementar, proporcio-

nalmente, conforme o caso. (Redação dada pela Lei Complementar n. 155, de 

2016) Produção de efeito
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§ 16-A. O disposto no § 16 aplica-se, ainda, às hipóteses de que trata o § 

9º do art. 3º, a partir do mês em que ocorrer o excesso do limite da receita 

bruta anual e até o mês anterior aos efeitos da exclusão.

§ 17. Na hipótese do § 13 do art. 3º, a parcela de receita bruta que exceder 

os montantes determinados no § 11 daquele artigo estará sujeita, em relação 

aos percentuais aplicáveis ao ICMS e ao ISS, às alíquotas máximas corres-

pondentes a essas faixas previstas nos Anexos I a V desta Lei Complementar, 

proporcionalmente conforme o caso, acrescidas de 20% (vinte por cento).

§ 17. Na hipótese do § 13 do art. 3º, a parcela de receita bruta que ex-

ceder os montantes determinados no § 11 daquele artigo estará sujeita, em 

relação aos percentuais aplicáveis ao ICMS e ao ISS, às alíquotas máximas cor-

respondentes a essas faixas previstas nos Anexos I a VI desta Lei Complemen-

tar, proporcionalmente conforme o caso, acrescidas de 20% (vinte por cento). 

(Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014) (Produção de efeito)

§ 17. Na hipótese do § 13 do art. 3º, a parcela de receita bruta que 

exceder os montantes determinados no § 11 daquele artigo estará sujeita, 

em relação aos percentuais aplicáveis ao ICMS e ao ISS, às alíquotas má-

ximas correspondentes a essas faixas previstas nos Anexos I a V desta Lei 

Complementar,proporcionalmente, conforme o caso. (Redação dada pela Lei 

Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

§ 17-A. O disposto no § 17 aplica-se, ainda, à hipótese de que trata o § 

1º do art. 20, a partir do mês em que ocorrer o excesso do limite da receita 

bruta anual e até o mês anterior aos efeitos do impedimento.

§ 18. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas 

respectivas competências, poderão estabelecer, na forma definida pelo Comi-

tê Gestor, independentemente da receita bruta recebida no mês pelo contri-

buinte, valores fixos mensais para o recolhimento do ICMS e do ISS devido 

por microempresa que aufira receita bruta, no ano-calendário anterior, de até 

R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), ficando a microempresa sujeita a 

esses valores durante todo o ano-calendário.
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§ 18. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito das res-

pectivas competências, poderão estabelecer, na forma definida pelo Comitê 

Gestor, independentemente da receita bruta recebida no mês pelo contribuin-

te, valores fixos mensais para o recolhimento do ICMS e do ISS devido por 

microempresa que aufira receita bruta, no ano-calendário anterior, de até o 

limite máximo previsto na segunda faixa de receitas brutas anuais constantes 

dos Anexos I a VI, ficando a microempresa sujeita a esses valores durante 

todo o ano-calendário, ressalvado o disposto no § 18-A. (Redação dada pela 

Lei Complementar n. 147, de 2014) (Produção de efeito)

§ 18. A. A microempresa que, no ano-calendário, exceder o limite de re-

ceita bruta previsto no § 18 fica impedida de recolher o ICMS ou o ISS pela 

sistemática de valor fixo, a partir do mês subsequente à ocorrência do exces-

so, sujeitando-se à apuração desses tributos na forma das demais empresas 

optantes pelo Simples Nacional. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 

2014) (Produção de efeito)

§ 19. Os valores estabelecidos no § 18 deste artigo não poderão exceder a 

50% (cinqüenta por cento) do maior recolhimento possível do tributo para a 

faixa de enquadramento prevista na tabela do caput deste artigo, respeitados 

os acréscimos decorrentes do tipo de atividade da empresa estabelecidos no 

§ 5º deste artigo.

§ 20. Na hipótese em que o Estado, o Município ou o Distrito Federal con-

cedam isenção ou redução do ICMS ou do ISS devido por microempresa ou 

empresa de pequeno porte, ou ainda determine recolhimento de valor fixo 

para esses tributos, na forma do § 18 deste artigo, será realizada redução 

proporcional ou ajuste do valor a ser recolhido, na forma definida em resolu-

ção do Comitê Gestor.

§ 20-A. A concessão dos benefícios de que trata o § 20 deste artigo poderá 

ser realizada:

I – mediante deliberação exclusiva e unilateral do Estado, do Distrito Fe-

deral ou do Município concedente;

II – de modo diferenciado para cada ramo de atividade.
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§ 20-B. A União, os Estados e o Distrito Federal poderão, em lei específica 

destinada à ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, estabelecer isenção ou 

redução de COFINS, Contribuição para o PIS/PASEP e ICMS para produtos da 

cesta básica, discriminando a abrangência da sua concessão. (Incluído pela 

Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 21. O valor a ser recolhido na forma do disposto no § 20 deste artigo, 

exclusivamente na hipótese de isenção, não integrará o montante a ser 

partilhado com o respectivo Município, Estado ou Distrito Federal.

§ 22. (REVOGADO)

§ 22-A. A atividade constante do inciso XIV do § 5º-B deste artigo reco-

lherá o ISS em valor fixo, na forma da legislação municipal.

§ 22-B. Os escritórios de serviços contábeis, individualmente ou por meio 

de suas entidades representativas de classe, deverão:

I – promover atendimento gratuito relativo à inscrição, à opção de que trata 

o art. 18-A desta Lei Complementar e à primeira declaração anual simplificada 

da microempresa individual, podendo, para tanto, por meio de suas entidades 

representativas de classe, firmar convênios e acordos com a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios, por intermédio dos seus órgãos vinculados;

II – fornecer, na forma estabelecida pelo Comitê Gestor, resultados de 

pesquisas quantitativas e qualitativas relativas às microempresas e empresas 

de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional por eles atendidas;

III – promover eventos de orientação fiscal, contábil e tributária para as 

microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional 

por eles atendidas.

§ 22-C. Na hipótese de descumprimento das obrigações de que trata o § 

22-B deste artigo, o escritório será excluído do Simples Nacional, com efeitos 

a partir do mês subseqüente ao do descumprimento, na forma regulamenta-

da pelo Comitê Gestor.
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§ 23. Da base de cálculo do ISS será abatido o material fornecido pelo 

prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços 

anexa à Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003.

§ 24. Para efeito de aplicação do Anexo V desta Lei Complementar, consi-

dera-se folha de salários, incluídos encargos, o montante pago, nos 12 (doze) 

meses anteriores ao do período de apuração, a título de remunerações a pes-

soas físicas decorrentes do trabalho, incluídas retiradas de pró-labore, acres-

cidos do montante efetivamente recolhido a título de contribuição patronal 

previdenciária e para o FGTS.

§ 24. Para efeito de aplicação dos Anexos V e VI desta Lei Complementar, 

considera-se folha de salários, incluídos encargos, o montante pago, nos 12 

(doze) meses anteriores ao do período de apuração, a título de remunerações 

a pessoas físicas decorrentes do trabalho, incluídas retiradas de pró-labore, 

acrescidos do montante efetivamente recolhido a título de contribuição patro-

nal previdenciária e para o FGTS. (Redação dada pela Lei Complementar n. 

147, de 2014) (Produção de efeito)

§ 24. Para efeito de aplicação do § 5º-K, considera-se folha de salários, 

incluídos encargos, o montante pago, nos doze meses anteriores ao período 

de apuração, a título de remunerações a pessoas físicas decorrentes do tra-

balho, acrescido do montante efetivamente recolhido a título de contribuição 

patronalprevidenciária e FGTS, incluídas as retiradas de pró-labore. (Redação 

dada pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

§ 25. Para efeito do disposto no § 24 deste artigo, deverão ser considera-

das tão somente as remunerações informadas na forma prevista no inciso IV 

do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

§ 26. Não são considerados, para efeito do disposto no § 24, valores pagos 

a título de aluguéis e de distribuição de lucros, observado o disposto no § 1º 

do art. 14.

§ 27. (VETADO). (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Pro-

dução de efeito
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Art. 18-A. O Microempreendedor Individual - MEI poderá optar pelo reco-

lhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em 

valores fixos mensais, independentemente da receita bruta por ele auferida 

no mês, na forma prevista neste artigo.

§ 1º Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se MEI o empresá-

rio individual a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 

2002 (Código Civil), que tenha auferido receita bruta, no ano-calendário an-

terior, de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), optante pelo Simples Nacio-

nal e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista neste artigo.

§ 1º Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se MEI o empre-

sário individual que se enquadre na definição do art. 966 da Lei n. 10.406, de 

10 de janeiro de 2002 - Código Civil, ou o empreendedor que exerça as ativi-

dades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito 

rural, que tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 

81.000,00 (oitenta e um mil reais), que seja optante pelo Simples Nacional 

e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista neste artigo. 

(Redação dada pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

§ 2º No caso de início de atividades, o limite de que trata o § 1º será de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) multiplicados pelo número de meses compreendido 

entre o início da atividade e o final do respectivo ano-calendário, considera-

das as frações de meses como um mês inteiro.

§ 2º No caso de início de atividades, o limite de que trata o § 1º será de 

R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) multiplicados pelo nú-

mero de meses compreendido entre o início da atividade e o final do respec-

tivo ano-calendário, consideradas as frações de meses como um mês inteiro. 

(Redação dada pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

§ 3º Na vigência da opção pela sistemática de recolhimento prevista no 

caput deste artigo:

I – não se aplica o disposto no § 18 do art. 18 desta Lei Complementar;

II – não se aplica a redução prevista no § 20 do art. 18 desta Lei Comple-

mentar ou qualquer dedução na base de cálculo;
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III – não se aplicam as isenções específicas para as microempresas e 

empresas de pequeno porte concedidas pelo Estado, Município ou Distrito Fe-

deral a partir de 1º de julho de 2007 que abranjam integralmente a faixa de 

receita bruta anual até o limite previsto no § 1º;

IV – a opção pelo enquadramento como Microempreendedor Individual 

importa opção pelo recolhimento da contribuição referida no inciso X do § 1º 

do art. 13 desta Lei Complementar na forma prevista no § 2º do art. 21 da 

Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991;

V – o Microempreendedor Individual recolherá, na forma regulamentada 

pelo Comitê Gestor, valor fixo mensal correspondente à soma das seguintes 

parcelas:

V – o MEI, com receita bruta anual igual ou inferior a R$ 81.000,00 (oiten-

ta e um mil reais), recolherá, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, 

valor fixo mensal correspondente à soma das seguintes parcelas: (Redação 

dada pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

a) R$ 45,65 (quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), a título 

da contribuição prevista no inciso IV deste parágrafo;

b) R$ 1,00 (um real), a título do imposto referido no inciso VII do caput do 

art. 13 desta Lei Complementar, caso seja contribuinte do ICMS; e

c) R$ 5,00 (cinco reais), a título do imposto referido no inciso VIII do caput 

do art. 13 desta Lei Complementar, caso seja contribuinte do ISS;

VI – sem prejuízo do disposto nos §§ 1º a 3º do art. 13, o MEI terá isenção 

dos tributos referidos nos incisos I a VI do caput daquele artigo, ressalvado o 

disposto no art. 18-C.

§ 4º Não poderá optar pela sistemática de recolhimento prevista no caput 

deste artigo o MEI:

I – cuja atividade seja tributada pelos Anexos IV ou V desta Lei Comple-

mentar, salvo autorização relativa a exercício de atividade isolada na forma 

regulamentada pelo Comitê Gestor;
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I – cuja atividade seja tributada na forma dos Anexos V ou VI desta Lei 

Complementar, salvo autorização relativa a exercício de atividade isolada na 

forma regulamentada pelo CGSN; (Redação dada pela Lei Complementar n. 

147, de 2014) (Produção de efeito)

II – que possua mais de um estabelecimento;

III – que participe de outra empresa como titular, sócio ou administrador; ou

IV – que contrate empregado. (Revogado pela Lei Complementar n. 155, 

de 2016) (Vigência)

V – constituído na forma de startup. (Incluído pela Lei Complementar n. 

167, de 2019)

§ 4º-A. Observadas as demais condições deste artigo, poderá optar pela 

sistemática de recolhimento prevista no caput o empresário individual que 

exerça atividade de comercialização e processamento de produtos de nature-

za extrativista.

§ 4º-B. O CGSN determinará as atividades autorizadas a optar pela siste-

mática de recolhimento de que trata este artigo, de forma a evitar a fragiliza-

ção das relações de trabalho, bem como sobre a incidência do ICMS e do ISS.

§ 5º A opção de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser 

estabelecida em ato do Comitê Gestor, observando-se que:

I – será irretratável para todo o ano-calendário;

II – deverá ser realizada no início do ano-calendário, na forma disciplinada 

pelo Comitê Gestor, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calen-

dário da opção, ressalvado o disposto no inciso III;

III – produzirá efeitos a partir da data do início de atividade desde que 

exercida nos termos, prazo e condições a serem estabelecidos em ato do Co-

mitê Gestor a que se refere o caput deste parágrafo.

§ 6º O desenquadramento da sistemática de que trata o caput deste artigo 

será realizado de ofício ou mediante comunicação do MEI.

§ 7º O desenquadramento mediante comunicação do MEI à Secretaria da 

Receita Federal do Brasil - RFB dar-se-á:
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I – por opção, que deverá ser efetuada no início do ano-calendário, na 

forma disciplinada pelo Comitê Gestor, produzindo efeitos a partir de 1º de 

janeiro do ano-calendário da comunicação;

II – obrigatoriamente, quando o MEI incorrer em alguma das situações 

previstas no § 4º deste artigo, devendo a comunicação ser efetuada até o 

último dia útil do mês subseqüente àquele em que ocorrida a situação de ve-

dação, produzindo efeitos a partir do mês subseqüente ao da ocorrência da 

situação impeditiva;

III – obrigatoriamente, quando o MEI exceder, no ano-calendário, o limite 

de receita bruta previsto no § 1º deste artigo, devendo a comunicação ser 

efetuada até o último dia útil do mês subseqüente àquele em que ocorrido o 

excesso, produzindo efeitos:

a) a partir de 1º de janeiro do ano-calendário subseqüente ao da ocorrên-

cia do excesso, na hipótese de não ter ultrapassado o referido limite em mais 

de 20% (vinte por cento);

b) retroativamente a 1º de janeiro do ano-calendário da ocorrência do 

excesso, na hipótese de ter ultrapassado o referido limite em mais de 20% 

(vinte por cento);

IV – obrigatoriamente, quando o MEI exceder o limite de receita bruta pre-

visto no § 2º deste artigo, devendo a comunicação ser efetuada até o último dia 

útil do mês subseqüente àquele em que ocorrido o excesso, produzindo efeitos:

a) a partir de 1º de janeiro do ano-calendário subseqüente ao da ocorrên-

cia do excesso, na hipótese de não ter ultrapassado o referido limite em mais 

de 20% (vinte por cento);

b) retroativamente ao início de atividade, na hipótese de ter ultrapassado 

o referido limite em mais de 20% (vinte por cento).

§ 8º O desenquadramento de ofício dar-se-á quando verificada a falta de 

comunicação de que trata o § 7º deste artigo.
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§ 9º O Empresário Individual desenquadrado da sistemática de recolhi-

mento prevista no caput deste artigo passará a recolher os tributos devidos 

pela regra geral do Simples Nacional a partir da data de início dos efeitos do 

desenquadramento, ressalvado o disposto no § 10 deste artigo.

§ 10. Nas hipóteses previstas nas alíneas a dos incisos III e IV do § 7º deste 

artigo, o MEI deverá recolher a diferença, sem acréscimos, em parcela única, 

juntamente com a da apuração do mês de janeiro do ano-calendário subse-

qüente ao do excesso, na forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor.

§ 11. O valor referido na alínea a do inciso V do § 3º deste artigo será rea-

justado, na forma prevista em lei ordinária, na mesma data de reajustamento 

dos benefícios de que trata a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, de forma 

a manter equivalência com a contribuição de que trata o § 2º do art. 21 da 

Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991.

§ 12. Aplica-se ao MEI que tenha optado pela contribuição na forma do § 

1º deste artigo o disposto no § 4º do art. 55 e no § 2º do art. 94, ambos da 

Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, exceto se optar pela complementação 

da contribuição previdenciária a que se refere o § 3º do art. 21 da Lei no 

8.212, de 24 de julho de 1991.

§ 13. O MEI está dispensado, ressalvado o disposto no art. 18-C desta Lei 

Complementar, de:

I – atender o disposto no inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 

24 de julho de 1991;

II – apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (Rais); e

III – declarar ausência de fato gerador para a Caixa Econômica Federal 

para emissão da Certidão de Regularidade Fiscal perante o FGTS.

§ 14. O Comitê Gestor disciplinará o disposto neste artigo.

§ 15. A inadimplência do recolhimento do valor previsto na alínea “a” do 

inciso V do § 3º tem como consequência a não contagem da competência 

em atraso para fins de carência para obtenção dos benefícios previdenciários 

respectivos.
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§ 15. A. Ficam autorizados os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

a promover a remissão dos débitos decorrentes dos valores previstos nas 

alíneas b e c do inciso V do § 3º, inadimplidos isolada ou simultaneamente. 

(Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 15. B. O MEI poderá ter sua inscrição automaticamente cancelada após 

período de 12 (doze) meses consecutivos sem recolhimento ou declarações, 

independentemente de qualquer notificação, devendo a informação ser pu-

blicada no Portal do Empreendedor, na forma regulamentada pelo CGSIM. 

(Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 16. O CGSN estabelecerá, para o MEI, critérios, procedimentos, prazos e 

efeitos diferenciados para desenquadramento da sistemática de que trata este 

artigo, cobrança, inscrição em dívida ativa e exclusão do Simples Nacional.

§ 16. A A baixa do MEI via portal eletrônico dispensa a comunicação aos 

órgãos da administração pública. (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 

2016) Produção de efeito

§ 17. A alteração de dados no CNPJ informada pelo empresário à Secre-

taria da Receita Federal do Brasil equivalerá à comunicação obrigatória de 

desenquadramento da sistemática de recolhimento de que trata este artigo, 

nas seguintes hipóteses:

I – alteração para natureza jurídica distinta de empresário individual a que 

se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);

II – inclusão de atividade econômica não autorizada pelo CGSN;

III – abertura de filial.

§ 18. Os Municípios somente poderão realizar o cancelamento da inscrição 

do MEI caso tenham regulamentação própria de classificação de risco e o 

respectivo processo simplificado de inscrição e legalização, em conformidade 

com esta Lei Complementar e com as resoluções do CGSIM. (Incluído pela Lei 

Complementar n. 147, de 2014)
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§ 19. Fica vedada aos conselhos representativos de categorias econômicas 

a exigência de obrigações diversas das estipuladas nesta Lei Complementar 

para inscrição do MEI em seus quadros, sob pena de responsabilidade. (In-

cluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 19. A O MEI inscrito no conselho profissional de sua categoria na quali-

dade de pessoa física é dispensado de realizar nova inscrição no mesmo con-

selho na qualidade de empresário individual. (Incluído pela Lei Complementar 

n. 155, de 2016) Produção de efeito

§ 19. B. São vedadas aos conselhos profissionais, sob pena de responsa-

bilidade, a exigência de inscrição e a execução de qualquer tipo de ação fisca-

lizadora quando a ocupação do MEI não exigir registro profissional da pessoa 

física. (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

§ 20. Os documentos fiscais das microempresas e empresas de pequeno 

porte poderão ser emitidos diretamente por sistema nacional informatizado 

e pela internet, sem custos para o empreendedor, na forma regulamentada 

pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. (Incluído pela Lei Complementar n. 

147, de 2014)

§ 21. Assegurar-se-á o registro nos cadastros oficiais ao guia de turismo 

inscrito como MEI. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 22. Fica vedado às concessionárias de serviço público o aumento das 

tarifas pagas pelo MEI por conta da modificação da sua condição de pessoa 

física para pessoa jurídica. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 23. (VETADO). (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 24. Aplica-se ao MEI o disposto no inciso XI do § 4º do art. 3º. (Incluído 

pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 25. O MEI poderá utilizar sua residência como sede do estabelecimento, 

quando não for indispensável a existência de local próprio para o exercício da 

atividade. (Incluído pela Lei Complementar n. 154, de 2016)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp154.htm


508

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Art. 18-B. A empresa contratante de serviços executados por intermédio 

do MEI mantém, em relação a esta contratação, a obrigatoriedade de reco-

lhimento da contribuição a que se refere o inciso III do caput e o § 1º do art. 

22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e o cumprimento das obrigações 

acessórias relativas à contratação de contribuinte individual. (Vide Lei Com-

plementar n. 147, de 2014)

§ 1º Aplica-se o disposto no caput em relação ao MEI que for contratado 

para prestar serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpinta-

ria e de manutenção ou reparo de veículos.

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente em relação ao MEI 

que for contratado para prestar serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, 

alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos. (Redação dada 

pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 2º O disposto no caput e no § 1º não se aplica quando presentes os ele-

mentos da relação de emprego, ficando a contratante sujeita a todas as obri-

gações dela decorrentes, inclusive trabalhistas, tributárias e previdenciárias.

Art. 18-C. Observado o disposto no art. 18-A, e seus parágrafos, desta 

Lei Complementar, poderá se enquadrar como MEI o empresário individual 

que possua um único empregado que receba exclusivamente 1 (um) salário 

mínimo ou o piso salarial da categoria profissional.

Art. 18-C. Observado o disposto no caput e nos §§ 1º a 25 do art. 18-A 

desta Lei Complementar, poderá enquadrar-se como MEI o empresário indi-

vidual ou o empreendedor que exerça as atividades de industrialização, co-

mercialização e prestação de serviços no âmbito rural que possua um único 

empregadoque receba exclusivamente um salário mínimo ou o piso salarial 

da categoria profissional. (Redação dada pela Lei Complementar n. 155, de 

2016) Produção de efeito

§ 1º Na hipótese referida no caput, o MEI:

I – deverá reter e recolher a contribuição previdenciária relativa ao segu-

rado a seu serviço na forma da lei, observados prazo e condições estabeleci-

dos pelo CGSN;
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II – é obrigado a prestar informações relativas ao segurado a seu serviço, 

na forma estabelecida pelo CGSN; e

III – está sujeito ao recolhimento da contribuição de que trata o inciso VI 

do caput do art. 13, calculada à alíquota de 3% (três por cento) sobre o salário 

de contribuição previsto no caput, na forma e prazos estabelecidos pelo CGSN.

§ 2º Para os casos de afastamento legal do único empregado do MEI, será 

permitida a contratação de outro empregado, inclusive por prazo determina-

do, até que cessem as condições do afastamento, na forma estabelecida pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 3º O CGSN poderá determinar, com relação ao MEI, a forma, a periodi-

cidade e o prazo:

I – de entrega à Secretaria da Receita Federal do Brasil de uma única de-

claração com dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores 

dos tributos previstos nos arts. 18-A e 18-C, da contribuição para a Seguri-

dade Social descontada do empregado e do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS), e outras informações de interesse do Ministério do Trabalho e 

Emprego, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Conselho Cura-

dor do FGTS, observado o disposto no § 7º do art. 26;

II – do recolhimento dos tributos previstos nos arts. 18-A e 18-C, bem 

como do FGTS e da contribuição para a Seguridade Social descontada do 

empregado.

§ 4º A entrega da declaração única de que trata o inciso I do § 3º subs-

tituirá, na forma regulamentada pelo CGSN, a obrigatoriedade de entrega 

de todas as informações, formulários e declarações a que estão sujeitas as 

demais empresas ou equiparados que contratam empregados, inclusive as 

relativas ao recolhimento do FGTS, à Relação Anual de Informações Sociais 

(Rais) e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

§ 5º Na hipótese de recolhimento do FGTS na forma do inciso II do § 3º, 

deve-se assegurar a transferência dos recursos e dos elementos identifica-

dores do recolhimento ao gestor desse fundo para crédito na conta vincula-

da do trabalhador.
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§ 6º O documento de que trata o inciso I do § 3º deste artigo tem caráter 

declaratório, constituindo instrumento hábil e suficiente para a exigência dos 

tributos e dos débitos fundiários que não tenham sido recolhidos resultantes das 

informações nele prestadas. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

Art. 18-D. A tributação municipal do imposto sobre imóveis prediais urba-

nos deverá assegurar tratamento mais favorecido ao MEI para realização de 

sua atividade no mesmo local em que residir, mediante aplicação da menor 

alíquota vigente para aquela localidade, seja residencial ou comercial, nos 

termos da lei, sem prejuízo de eventual isenção ou imunidade existente. (In-

cluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

Art. 18-E. O instituto do MEI é uma política pública que tem por objetivo 

a formalização de pequenos empreendimentos e a inclusão social e previden-

ciária. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 1º A formalização de MEI não tem caráter eminentemente econômico ou 

fiscal. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 2º Todo benefício previsto nesta Lei Complementar aplicável à microem-

presa estende-se ao MEI sempre que lhe for mais favorável. (Incluído pela Lei 

Complementar n. 147, de 2014)

§ 3º O MEI é modalidade de microempresa. (Incluído pela Lei Comple-

mentar n. 147, de 2014)

§ 4º É vedado impor restrições ao MEI relativamente ao exercício de pro-

fissão ou participação em licitações, em função da sua respectiva natureza 

jurídica. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 4º É vedado impor restrições ao MEI relativamente ao exercício de pro-

fissão ou participação em licitações, em função da sua natureza jurídica, in-

clusive por ocasião da contratação dos serviços previstos no § 1º do art. 18-B 

desta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar n. 155, de 

2016) Produção de efeito
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§ 5º O empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comer-

cialização e prestação de serviços no âmbito rural que efetuar seu registro 

como MEI não perderá a condição de segurado especial da Previdência Social. 

(Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

§ 6º O disposto no § 5º e o licenciamento simplificado de atividades para 

o empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercializa-

ção e prestação de serviços no âmbito rural serão regulamentados pelo CG-

SIM em até cento e oitenta dias. (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 

2016) Produção de efeito

§ 7º O empreendedor que exerça as atividades de industrialização, co-

mercialização e prestação de serviços no âmbito rural manterá todas as suas 

obrigações relativas à condição de produtor rural ou de agricultor familiar. 

(Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

Art. 19. Sem prejuízo da possibilidade de adoção de todas as faixas de re-

ceita previstas nos Anexos I a V desta Lei Complementar, os Estados poderão 

optar pela aplicação de sublimite para efeito de recolhimento do ICMS na for-

ma do Simples Nacional em seus respectivos territórios, da seguinte forma:

Art. 19. Sem prejuízo da possibilidade de adoção de todas as faixas de re-

ceita previstas nos Anexos I a VI desta Lei Complementar, os Estados poderão 

optar pela aplicação de sublimite para efeito de recolhimento do ICMS na for-

ma do Simples Nacional em seus respectivos territórios, da seguinte forma: 

(Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014) (Produção de efeito)

Art. 19. Sem prejuízo da possibilidade de adoção de todas as faixas de 

receita previstas nos Anexos I a V desta Lei Complementar, os Estados cuja 

participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja de até 1% (um por cento) 

poderão optar pela aplicação de sublimite para efeito de recolhimento do ICMS-

na forma do Simples Nacional nos respectivos territórios, para empresas com 

receita bruta anual de até R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). 

(Redação dada pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito
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I – os Estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja 

de até 1% (um por cento) poderão optar pela aplicação, em seus respectivos 

territórios, das faixas de receita bruta anual até 35% (trinta e cinco por cen-

to), ou até 50% (cinquenta por cento), ou até 70% (setenta por cento) do 

limite previsto no inciso II do caput do art. 3º; (Revogado pela Lei Comple-

mentar n. 155, de 2016) (Vigência)

II – os Estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja 

de mais de 1% (um por cento) e de menos de 5% (cinco por cento) poderão 

optar pela aplicação, em seus respectivos territórios, das faixas de receita 

bruta anual até 50% (cinquenta por cento) ou até 70% (setenta por cento) 

do limite previsto no inciso II do caput do art. 3º; e (Revogado pela Lei Com-

plementar n. 155, de 2016) (Vigência)

III – os Estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja 

igual ou superior a 5% (cinco por cento) ficam obrigados a adotar todas as 

faixas de receita bruta anual. (Revogado pela Lei Complementar n. 155, de 

2016) (Vigência)

§ 1º A participação no Produto Interno Bruto brasileiro será apurada le-

vando em conta o último resultado divulgado pelo Instituto Brasileiro de Ge-

ografia e Estatística ou outro órgão que o substitua.

§ 2º A opção prevista nos incisos I e II do caput, bem como a obrigatorie-

dade prevista no inciso III do caput, surtirá efeitos somente para o ano-ca-

lendário subsequente, salvo deliberação do CGSN.

§ 2º A opção prevista no caput produzirá efeitos somente para o ano-ca-

lendário subsequente, salvo deliberação do CGSN. (Redação dada pela Lei 

Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se ao Distrito Federal.

§ 4º Para os Estados que não tenham adotado sublimite na forma do 

caput e para aqueles cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro 

seja superior a 1% (um por cento), para efeito de recolhimento do ICMS e do 
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ISS, observar-se-á obrigatoriamente o sublimite no valor de R$ 3.600.000,00 

(três milhões eseiscentos mil reais). (Incluído pela Lei Complementar n. 155, 

de 2016) Produção de efeito

Art. 20. A opção feita na forma do art. 19 desta Lei Complementar pelos 

Estados importará adoção do mesmo limite de receita bruta anual para efeito 

de recolhimento na forma do ISS dos Municípios nele localizados, bem como 

para o do ISS devido no Distrito Federal.

§ 1º A empresa de pequeno porte que ultrapassar os limites a que se re-

ferem os incisos I ou II do caput do art. 19 estará automaticamente impedida 

de recolher o ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional, a partir do mês 

subsequente ao que tiver ocorrido o excesso, relativamente aos seus esta-

belecimentos localizados na unidade da Federação que os houver adotado, 

ressalvado o disposto nos §§ 11 e 13 do art. 3º.

§ 1º A empresa de pequeno porte que ultrapassar os limites a que se refe-

rem o caput e o § 4º do art. 19 estará automaticamente impedida de recolher 

o ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional, a partir do mês subsequente 

àquele em que tiver ocorrido o excesso, relativamente aos seus estabeleci-

mentos localizados na unidade da Federação que os houver adotado, ressal-

vado o disposto nos §§ 11 e 13 do art. 3º. (Redação dada pela Lei Comple-

mentar n. 155, de 2016) Produção de efeito

§ 1º-A. Os efeitos do impedimento previsto no § 1º ocorrerão no ano-ca-

lendário subsequente se o excesso verificado não for superior a 20% (vinte 

por cento) dos limites referidos.

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica na hipótese de o Estado 

ou de o Distrito Federal adotarem, compulsoriamente ou por opção, a aplica-

ção de faixa de receita bruta superior à que vinha sendo utilizada no ano-ca-

lendário em que ocorreu o excesso da receita bruta.

§ 3º Na hipótese em que o recolhimento do ICMS ou do ISS não esteja 

sendo efetuado por meio do Simples Nacional por força do disposto neste 

artigo e no art. 19 desta Lei Complementar, as faixas de receita do Simples 
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Nacional superiores àquela que tenha sido objeto de opção pelos Estados ou 

pelo Distrito Federal sofrerão, para efeito de recolhimento do Simples Nacio-

nal, redução na alíquota equivalente aos percentuais relativos a esses impos-

tos constantes dos Anexos I a V desta Lei Complementar, conforme o caso.

§ 3º Na hipótese em que o recolhimento do ICMS ou do ISS não esteja 

sendo efetuado por meio do Simples Nacional por força do disposto neste 

artigo e no art. 19 desta Lei Complementar, as faixas de receita do Simples 

Nacional superiores àquela que tenha sido objeto de opção pelos Estados ou 

pelo Distrito Federal sofrerão, para efeito de recolhimento do Simples Nacio-

nal, redução na alíquota equivalente aos percentuais relativos a esses impos-

tos constantes dos Anexos I a VI desta Lei Complementar, conforme o caso. 

(Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014) (Produção de efeito)

§ 3º Na hipótese em que o recolhimento do ICMS ou do ISS não esteja 

sendo efetuado por meio do Simples Nacional por força do disposto neste 

artigo e no art. 19 desta Lei Complementar, as faixas de receita do Simples 

Nacional superiores àquela que tenha sido objeto de opção pelos Estados ou 

pelo DistritoFederal sofrerão, para efeito de recolhimento do Simples Nacio-

nal, redução da alíquota efetiva desses impostos, apurada de acordo com os 

Anexos I a V desta Lei Complementar, conforme o caso. (Redação dada pela 

Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

§ 4º O Comitê Gestor regulamentará o disposto neste artigo e no art. 19 

desta Lei Complementar.

Seção IV

Do Recolhimento dos Tributos Devidos

Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta 

Lei Complementar, deverão ser pagos:

I – por meio de documento único de arrecadação, instituído pelo Comitê 

Gestor;
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II – (REVOGADO)

III – enquanto não regulamentado pelo Comitê Gestor, até o último dia útil 

da primeira quinzena do mês subseqüente àquele a que se referir;

IV – em banco integrante da rede arrecadadora do Simples Nacional, na 

forma regulamentada pelo Comitê Gestor.

§ 1º Na hipótese de a microempresa ou a empresa de pequeno porte 

possuir filiais, o recolhimento dos tributos do Simples Nacional dar-se-á por 

intermédio da matriz.

§ 2º Poderá ser adotado sistema simplificado de arrecadação do Simples 

Nacional, inclusive sem utilização da rede bancária, mediante requerimento 

do Estado, Distrito Federal ou Município ao Comitê Gestor.

§ 3º O valor não pago até a data do vencimento sujeitar-se-á à incidência 

de encargos legais na forma prevista na legislação do imposto sobre a renda.

§ 4º A retenção na fonte de ISS das microempresas ou das empresas de 

pequeno porte optantes pelo Simples Nacional somente será permitida se 

observado o disposto no art. 3º da Lei Complementar no 116, de 31 de julho 

de 2003, e deverá observar as seguintes normas:

I – a alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no do-

cumento fiscal e corresponderá ao percentual de ISS previsto nos Anexos III, 

IV ou V desta Lei Complementar para a faixa de receita bruta a que a micro-

empresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês anterior ao 

da prestação;

I – a alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no 

documento fiscal e corresponderá ao percentual de ISS previsto nos Anexos 

III, IV, V ou VI desta Lei Complementar para a faixa de receita bruta a que a 

microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês ante-

rior ao da prestação; (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014) 

(Produção de efeito)
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I – a alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no 

documento fiscal e corresponderá à alíquota efetiva de ISS a que a micro-

empresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês anterior 

ao da prestação; (Redação dada pela Lei Complementar n. 155, de 2016) 

Produção de efeito

II – na hipótese de o serviço sujeito à retenção ser prestado no mês 

de início de atividades da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

deverá ser aplicada pelo tomador a alíquota correspondente ao percentual 

de ISS referente à menor alíquota prevista nos Anexos III, IV ou V desta 

Lei Complementar;

II – na hipótese de o serviço sujeito à retenção ser prestado no mês de 

início de atividades da microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

ser aplicada pelo tomador a alíquota correspondente ao percentual de ISS 

referente à menor alíquota prevista nos Anexos III, IV, V ou VI desta Lei 

Complementar; (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014) 

(Produção de efeito)

II – na hipótese de o serviço sujeito à retenção ser prestado no mês de 

início de atividades da microempresa ou da empresa de pequeno porte, de-

verá ser aplicada pelo tomador a alíquota efetiva de 2% (dois por cento); 

(Redação dada pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

III – na hipótese do inciso II deste parágrafo, constatando-se que houve 

diferença entre a alíquota utilizada e a efetivamente apurada, caberá à mi-

croempresa ou empresa de pequeno porte prestadora dos serviços efetuar o 

recolhimento dessa diferença no mês subseqüente ao do início de atividade 

em guia própria do Município;

IV – na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte estar 

sujeita à tributação do ISS no Simples Nacional por valores fixos mensais, 

não caberá a retenção a que se refere o caput deste parágrafo;
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V – na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte não in-

formar a alíquota de que tratam os incisos I e II deste parágrafo no documen-

to fiscal, aplicar-se-á a alíquota correspondente ao percentual de ISS referen-

te à maior alíquota prevista nos Anexos III, IV ou V desta Lei Complementar;

V – na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte não in-

formar a alíquota de que tratam os incisos I e II deste parágrafo no documento 

fiscal, aplicar-se-á a alíquota correspondente ao percentual de ISS referente 

à maior alíquota prevista nos Anexos III, IV, V ou VI desta Lei Complementar; 

(Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014) (Produção de efeito)

V – na hipótese de a microempresa ou a empresa de pequeno porte não 

informar a alíquota de que tratam os incisos I e II deste parágrafo no docu-

mento fiscal, aplicar-se-á a alíquota efetiva de 5% (cinco por cento); (Reda-

ção dada pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

VI – não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços quan-

do a alíquota do ISS informada no documento fiscal for inferior à devida, 

hipótese em que o recolhimento dessa diferença será realizado em guia 

própria do Município;

VII – o valor retido, devidamente recolhido, será definitivo, não sendo 

objeto de partilha com os municípios, e sobre a receita de prestação de ser-

viços que sofreu a retenção não haverá incidência de ISS a ser recolhido no 

Simples Nacional.

§ 4º-A. Na hipótese de que tratam os incisos I e II do § 4º, a falsidade na 

prestação dessas informações sujeitará o responsável, o titular, os sócios ou 

os administradores da microempresa e da empresa de pequeno porte, jun-

tamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades 

previstas na legislação criminal e tributária.

§ 5º O CGSN regulará a compensação e a restituição dos valores do Sim-

ples Nacional recolhidos indevidamente ou em montante superior ao devido.
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§ 6º O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros ob-

tidos pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e 

de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir 

do mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até 

o mês anterior ao da compensação ou restituição, e de 1% (um por cento) 

relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.

§ 7º Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acrés-

cimos moratórios de que trata o art. 35.

§ 8º Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade 

de declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito 

à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 

da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como 

base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.

§ 9º É vedado o aproveitamento de créditos não apurados no Simples 

Nacional, inclusive de natureza não tributária, para extinção de débitos do 

Simples Nacional.

§ 10. Os créditos apurados no Simples Nacional não poderão ser utiliza-

dos para extinção de outros débitos para com as Fazendas Públicas, salvo por 

ocasião da compensação de ofício oriunda de deferimento em processo de 

restituição ou após a exclusão da empresa do Simples Nacional.

§ 11. No Simples Nacional, é permitida a compensação tão somente de 

créditos para extinção de débitos para com o mesmo ente federado e relati-

vos ao mesmo tributo.

§ 12. Na restituição e compensação no Simples Nacional serão observados 

os prazos de decadência e prescrição previstos na Lei no 5.172, de 25 de ou-

tubro de 1966 (Código Tributário Nacional).

§ 13. É vedada a cessão de créditos para extinção de débitos no Simples 

Nacional.

§ 14. Aplica-se aos processos de restituição e de compensação o rito es-

tabelecido pelo CGSN.
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§ 15. Compete ao CGSN fixar critérios, condições para rescisão, prazos, 

valores mínimos de amortização e demais procedimentos para parcelamento 

dos recolhimentos em atraso dos débitos tributários apurados no Simples Na-

cional, observado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 35 e ressalvado o 

disposto no § 19 deste artigo. (Vide Lei Complementar n. 155, de 2016)

§ 16. Os débitos de que trata o § 15 poderão ser parcelados em até 

60 (sessenta) parcelas mensais, na forma e condições previstas pelo CGSN. 

(Vide Lei Complementar n. 155, de 2016)

§ 17. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será 

acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Li-

quidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, 

calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês ante-

rior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que 

o pagamento estiver sendo efetuado, na forma regulamentada pelo CGSN. 

(Vide Lei Complementar n. 155, de 2016)

§ 18. Será admitido reparcelamento de débitos constantes de parcelamento 

em curso ou que tenha sido rescindido, podendo ser incluídos novos débitos, 

na forma regulamentada pelo CGSN. (Vide Lei Complementar n. 155, de 2016)

§ 19. Os débitos constituídos de forma isolada por parte de Estado, do 

Distrito Federal ou de Município, em face de ausência de aplicativo para lan-

çamento unificado, relativo a tributo de sua competência, que não estiverem 

inscritos em Dívida Ativa da União, poderão ser parcelados pelo ente respon-

sável pelo lançamento de acordo com a respectiva legislação, na forma regu-

lamentada pelo CGSN. (Vide Lei Complementar n. 155, de 2016)

§ 20. O pedido de parcelamento deferido importa confissão irretratável do dé-

bito e configura confissão extrajudicial. (Vide Lei Complementar n. 155, de 2016)

§ 21. Serão aplicadas na consolidação as reduções das multas de lança-

mento de ofício previstas na legislação federal, conforme regulamentação do 

CGSN. (Vide Lei Complementar n. 155, de 2016)
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§ 22. O repasse para os entes federados dos valores pagos e da amortização 

dos débitos parcelados será efetuado proporcionalmente ao valor de cada tributo 

na composição da dívida consolidada. (Vide Lei Complementar n. 155, de 2016)

§ 23. No caso de parcelamento de débito inscrito em dívida ativa, o deve-

dor pagará custas, emolumentos e demais encargos legais. (Vide Lei Comple-

mentar n. 155, de 2016)

§ 24. Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito 

para inscrição em dívida ativa ou prosseguimento da execução, conforme o 

caso, até deliberação do CGSN, a falta de pagamento: (Vide Lei Complemen-

tar n. 155, de 2016)

I – de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não; ou

II – de 1 (uma) parcela, estando pagas todas as demais.

§ 25. O documento previsto no inciso I do caput deste artigo deverá conter 

a partilha discriminada de cada um dos tributos abrangidos pelo Simples Na-

cional, bem como os valores destinados a cada ente federado. (Incluído pela 

Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

Art. 21-A. A inscrição de microempresa ou empresa de pequeno porte no 

Cadastro Informativo dos créditos não quitados do setor público federal - CA-

DIN, somente ocorrerá mediante notificação prévia com prazo para contesta-

ção. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014) (Produção de efeito)

Art. 21-B. Os Estados e o Distrito Federal deverão observar, em relação 

ao ICMS, o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, contado a partir do primeiro 

dia do mês do fato gerador da obrigação tributária, para estabelecer a data 

de vencimento do imposto devido por substituição tributária, tributação con-

centrada em uma única etapa (monofásica) e por antecipação tributária com 

ou sem encerramento de tributação, nas hipóteses em que a responsabilidade 

recair sobre operações ou prestações subsequentes, na forma regulamentada 

pelo Comitê Gestor. (Incluído pele Lei Complementar n. 147, de 2014)
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Seção V

Do Repasse do Produto da Arrecadação

Art. 22. O Comitê Gestor definirá o sistema de repasses do total arreca-

dado, inclusive encargos legais, para o:

I – Município ou Distrito Federal, do valor correspondente ao ISS;

II – Estado ou Distrito Federal, do valor correspondente ao ICMS;

III – Instituto Nacional do Seguro Social, do valor correspondente à Con-

tribuição para manutenção da Seguridade Social.

Parágrafo único. Enquanto o Comitê Gestor não regulamentar o prazo para 

o repasse previsto no inciso II do caput deste artigo, esse será efetuado nos 

prazos estabelecidos nos convênios celebrados no âmbito do colegiado a que 

se refere a alínea g do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal.

Seção VI

Dos Créditos

Art. 23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo 

Simples Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relati-

vos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.

§ 1º As pessoas jurídicas e aquelas a elas equiparadas pela legislação tri-

butária não optantes pelo Simples Nacional terão direito a crédito correspon-

dente ao ICMS incidente sobre as suas aquisições de mercadorias de micro-

empresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, desde 

que destinadas à comercialização ou industrialização e observado, como li-

mite, o ICMS efetivamente devido pelas optantes pelo Simples Nacional em 

relação a essas aquisições.

§ 2º A alíquota aplicável ao cálculo do crédito de que trata o § 1º deste ar-

tigo deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual 

de ICMS previsto nos Anexos I ou II desta Lei Complementar para a faixa de 

receita bruta a que a microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver 

sujeita no mês anterior ao da operação.
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§ 3º Na hipótese de a operação ocorrer no mês de início de atividades da 

microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, 

a alíquota aplicável ao cálculo do crédito de que trata o § 1º deste artigo cor-

responderá ao percentual de ICMS referente à menor alíquota prevista nos 

Anexos I ou II desta Lei Complementar.

§ 4º Não se aplica o disposto nos §§ 1º a 3º deste artigo quando:

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte estiver sujeita à tribu-

tação do ICMS no Simples Nacional por valores fixos mensais;

II – a microempresa ou a empresa de pequeno porte não informar a alí-

quota de que trata o § 2º deste artigo no documento fiscal;

III – houver isenção estabelecida pelo Estado ou Distrito Federal que 

abranja a faixa de receita bruta a que a microempresa ou a empresa de pe-

queno porte estiver sujeita no mês da operação.

IV – o remetente da operação ou prestação considerar, por opção, que a 

alíquota determinada na forma do caput e dos §§ 1º e 2º do art. 18 desta Lei 

Complementar deverá incidir sobre a receita recebida no mês.

§ 5º Mediante deliberação exclusiva e unilateral dos Estados e do Distrito 

Federal, poderá ser concedido às pessoas jurídicas e àquelas a elas equipa-

radas pela legislação tributária não optantes pelo Simples Nacional crédito 

correspondente ao ICMS incidente sobre os insumos utilizados nas mercado-

rias adquiridas de indústria optante pelo Simples Nacional, sendo vedado o 

estabelecimento de diferenciação no valor do crédito em razão da procedên-

cia dessas mercadorias.

§ 6º O Comitê Gestor do Simples Nacional disciplinará o disposto neste artigo.

Art. 24. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo 

Simples Nacional não poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de 

incentivo fiscal.

Parágrafo único. Não serão consideradas quaisquer alterações em bases 

de cálculo, alíquotas e percentuais ou outros fatores que alterem o valor de 

imposto ou contribuição apurado na forma do Simples Nacional, estabeleci-

das pela União, Estado, Distrito Federal ou Município, exceto as previstas ou 

autorizadas nesta Lei Complementar.
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§ 1º Não serão consideradas quaisquer alterações em bases de cálculo, 

alíquotas e percentuais ou outros fatores que alterem o valor de imposto 

ou contribuição apurado na forma do Simples Nacional, estabelecidas pela 

União, Estado, Distrito Federal ou Município, exceto as previstas ou autoriza-

das nesta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar n. 155, 

de 2016) Produção de efeito

§ 2º (VETADO). (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produ-

ção de efeito

Seção VII

Das Obrigações Fiscais Acessórias

Art. 25. A microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Sim-

ples Nacional deverá apresentar anualmente à Secretaria da Receita Federal 

do Brasil declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e 

fiscais, que deverá ser disponibilizada aos órgãos de fiscalização tributária e 

previdenciária, observados prazo e modelo aprovados pelo CGSN e observado 

o disposto no § 15-A do art. 18.

§ 1º A declaração de que trata o caput deste artigo constitui confissão 

de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e 

contribuições que não tenham sido recolhidos resultantes das informações 

nela prestadas.

§ 2º A situação de inatividade deverá ser informada na declaração de que 

trata o caput deste artigo, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor.

§ 3º Para efeito do disposto no § 2º deste artigo, considera-se em situ-

ação de inatividade a microempresa ou a empresa de pequeno porte que 

não apresente mutação patrimonial e atividade operacional durante todo o 

ano-calendário.
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§ 4º A declaração de que trata o caput deste artigo, relativa ao MEI definido 

no art. 18-A desta Lei Complementar, conterá, para efeito do disposto no art. 

3º da Lei Complementar n. 63, de 11 de janeiro de 1990, tão-somente as in-

formações relativas à receita bruta total sujeita ao ICMS, sendo vedada a insti-

tuição de declarações adicionais em decorrência da referida Lei Complementar.

§ 5º A declaração de que trata o caput, a partir das informações relativas 

ao ano-calendário de 2012, poderá ser prestada por meio da declaração de 

que trata o § 15-A do art. 18 desta Lei Complementar, na periodicidade e pra-

zos definidos pelo CGSN. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo 

Simples Nacional ficam obrigadas a:

I – emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo 

com instruções expedidas pelo Comitê Gestor;

II – manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram 

a apuração dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obri-

gações acessórias a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto 

não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes 

sejam pertinentes.

§ 1º O MEI fará a comprovação da receita bruta mediante apresentação 

do registro de vendas ou de prestação de serviços na forma estabelecida pelo 

CGSN, ficando dispensado da emissão do documento fiscal previsto no inciso 

I do caput, ressalvadas as hipóteses de emissão obrigatória previstas pelo 

referido Comitê.

I – (REVOGADO)

II – (REVOGADO)

III – (REVOGADO)

§ 2º As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do 

disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o 

livro-caixa em que será escriturada sua movimentação financeira e bancária.
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§ 3º A exigência de declaração única a que se refere o caput do art. 25 

desta Lei Complementar não desobriga a prestação de informações relativas 

a terceiros.

§ 4º As microempresas e empresas de pequeno porte referidas no § 2º 

deste artigo ficam sujeitas a outras obrigações acessórias a serem estabeleci-

das pelo Comitê Gestor, com características nacionalmente uniformes, veda-

do o estabelecimento de regras unilaterais pelas unidades políticas partícipes 

do sistema.

§ 4º É vedada a exigência de obrigações tributárias acessórias relativas 

aos tributos apurados na forma do Simples Nacional além daquelas estipu-

ladas pelo CGSN e atendidas por meio do Portal do Simples Nacional, bem 

como, o estabelecimento de exigências adicionais e unilaterais pelos entes 

federativos, exceto os programas de cidadania fiscal. (Redação dada pela Lei 

Complementar n. 147, de 2014)

§ 4º-A. A escrituração fiscal digital ou obrigação equivalente não poderá 

ser exigida da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Sim-

ples Nacional, salvo se, cumulativamente, houver: (Incluído pela Lei Comple-

mentar n. 147, de 2014)

I – autorização específica do CGSN, que estabelecerá as condições para a 

obrigatoriedade; (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

II – disponibilização por parte da administração tributária estipulante de 

aplicativo gratuito para uso da empresa optante. (Incluído pela Lei Comple-

mentar n. 147, de 2014)

§ 4º-B. A exigência de apresentação de livros fiscais em meio eletrônico 

aplicar-se-á somente na hipótese de substituição da entrega em meio con-

vencional, cuja obrigatoriedade tenha sido prévia e especificamente estabele-

cida pelo CGSN. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 4º-C. Até a implantação de sistema nacional uniforme estabelecido pelo 

CGSN com compartilhamento de informações com os entes federados, per-

manece válida norma publicada por ente federado até o primeiro trimestre de 
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2014 que tenha veiculado exigência vigente de a microempresa ou empresa 

de pequeno porte apresentar escrituração fiscal digital ou obrigação equiva-

lente. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 5º As microempresas e empresas de pequeno porte ficam sujeitas à 

entrega de declaração eletrônica que deva conter os dados referentes aos 

serviços prestados ou tomados de terceiros, na conformidade do que dispuser 

o Comitê Gestor.

§ 6º Na hipótese do § 1º deste artigo:

I – deverão ser anexados ao registro de vendas ou de prestação de ser-

viços, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, os documentos fiscais 

comprobatórios das entradas de mercadorias e serviços tomados referentes 

ao período, bem como os documentos fiscais relativos às operações ou pres-

tações realizadas eventualmente emitidos;

II – será obrigatória a emissão de documento fiscal nas vendas e nas 

prestações de serviços realizadas pelo MEI para destinatário cadastrado no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), ficando dispensado desta emis-

são para o consumidor final.

§ 7º Cabe ao CGSN dispor sobre a exigência da certificação digital para 

o cumprimento de obrigações principais e acessórias por parte da microem-

presa, inclusive o MEI, ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples 

Nacional, inclusive para o recolhimento do FGTS.

§ 8º O CGSN poderá disciplinar sobre a disponibilização, no portal do SIM-

PLES Nacional, de documento fiscal eletrônico de venda ou de prestação de 

serviço para o MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo 

Simples Nacional. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 9º O desenvolvimento e a manutenção das soluções de tecnologia, ca-

pacitação e orientação aos usuários relativas ao disposto no § 8º, bem como 

as demais relativas ao Simples Nacional, poderão ser apoiadas pelo Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE. (Incluído pela 

Lei Complementar n. 147, de 2014)
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§ 10. O ato de emissão ou de recepção de documento fiscal por meio 

eletrônico estabelecido pelas administrações tributárias, em qualquer mo-

dalidade, de entrada, de saída ou de prestação, na forma estabelecida pelo 

CGSN, representa sua própria escrituração fiscal e elemento suficiente para a 

fundamentação e a constituição do crédito tributário. (Incluído pela Lei Com-

plementar n. 147, de 2014)

§ 11. Os dados dos documentos fiscais de qualquer espécie podem ser 

compartilhados entre as administrações tributárias da União, Estados, Distri-

to Federal e Municípios e, quando emitidos por meio eletrônico, na forma es-

tabelecida pelo CGSN, a microempresa ou empresa de pequeno porte optante 

pelo Simples Nacional fica desobrigada de transmitir seus dados às adminis-

trações tributárias. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 12. As informações a serem prestadas relativas ao ICMS devido na for-

ma prevista nas alíneas a, g e h do inciso XIII do § 1º do art. 13 serão forne-

cidas por meio de aplicativo único. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, 

de 2014) (Produção de efeito)

§ 13. Fica estabelecida a obrigatoriedade de utilização de documentos 

fiscais eletrônicos estabelecidos pelo Confaz nas operações e prestações re-

lativas ao ICMS efetuadas por microempresas e empresas de pequeno porte 

nas hipóteses previstas nas alíneas a, g e h do inciso XIII do § 1º do art. 13. 

(Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014) (Produção de efeito)

§ 14. Os aplicativos necessários ao cumprimento do disposto nos §§ 12 

e 13 deste artigo serão disponibilizados, de forma gratuita, no portal do 

Simples Nacional. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014) (Pro-

dução de efeito)

§ 15. O CGSN regulamentará o disposto neste artigo. (Incluído pela Lei 

Complementar n. 147, de 2014)

Art. 27. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo 

Simples Nacional poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada 

para os registros e controles das operações realizadas, conforme regulamen-

tação do Comitê Gestor.
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Seção VIII

Da Exclusão do Simples Nacional

Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante 

comunicação das empresas optantes.

Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua imple-

mentação serão regulamentados pelo Comitê Gestor.

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacio-

nal dar-se-á quando:

I – verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;

II – for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não 

justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, 

bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação 

financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas 

demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública;

III – for oferecida resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de 

acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde 

desenvolvam suas atividades ou se encontrem bens de sua propriedade;

IV – a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;

V – tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta 

Lei Complementar;

VI – a empresa for declarada inapta, na forma dos arts. 81 e 82 da Lei no 

9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores;

VII – comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;

VIII – houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identi-

ficação da movimentação financeira, inclusive bancária;

IX – for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas 

pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no 

mesmo período, excluído o ano de início de atividade;
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X – for constatado que durante o ano-calendário o valor das aquisições de 

mercadorias para comercialização ou industrialização, ressalvadas hipóteses 

justificadas de aumento de estoque, for superior a 80% (oitenta por cento) dos 

ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade;

XI – houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do 

caput do art. 26;

XII – omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de 

documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista 

ou tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte indivi-

dual que lhe preste serviço.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a 

exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impe-

dindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar 

pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.

§ 2º O prazo de que trata o § 1º deste artigo será elevado para 10 (dez) 

anos caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro 

meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim 

de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime 

especial previsto nesta Lei Complementar.

§ 3º A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Co-

mitê Gestor, cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos 

respectivos entes tributantes.

§ 4º (REVOGADO)

§ 5º A competência para exclusão de ofício do Simples Nacional obedece 

ao disposto no art. 33, e o julgamento administrativo, ao disposto no art. 39, 

ambos desta Lei Complementar.

§ 6º Nas hipóteses de exclusão previstas no caput, a notificação:

I – será efetuada pelo ente federativo que promoveu a exclusão; e

II – poderá ser feita por meio eletrônico, observada a regulamentação do 

CGSN.
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§ 7º (REVOGADO)

§ 8º A notificação de que trata o § 6º aplica-se ao indeferimento da opção 

pelo Simples Nacional.

§ 9º Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI 

e XII do caput:

I – a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos 

ou alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, veri-

ficada em relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por 

intermédio de auto de infração ou notificação de lançamento; ou

II – a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a 

utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou 

mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o paga-

mento de tributo.

Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das mi-

croempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:

I – por opção;

II – obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações 

de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou

III – obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário de início de 

atividade, o limite proporcional de receita bruta de que trata o § 2º do art. 3º;

IV – obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite 

de receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3º, quando não estiver 

no ano-calendário de início de atividade.

§ 1º A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:

I – na hipótese do inciso I do caput deste artigo, até o último dia útil do 

mês de janeiro;

II – na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do 

mês subseqüente àquele em que ocorrida a situação de vedação;

III – na hipótese do inciso III do caput:
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a) até o último dia útil do mês seguinte àquele em que tiver ultrapassado 

em mais de 20% (vinte por cento) o limite proporcional de que trata o § 10 

do art. 3º; ou

b) até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subsequente 

ao de início de atividades, caso o excesso seja inferior a 20% (vinte por cen-

to) do respectivo limite;

IV – na hipótese do inciso IV do caput:

a) até o último dia útil do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 

20% (vinte por cento) do limite de receita bruta previsto no inciso II do caput 

do art. 3º; ou

b) até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subsequente, 

na hipótese de não ter ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o li-

mite de receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3º.

§ 2º A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a 

ser estabelecida pelo Comitê Gestor.

§ 3º A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria 

da Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclu-

são do Simples Nacional nas seguintes hipóteses:

I – alteração de natureza jurídica para Sociedade Anônima, Sociedade 

Empresária em Comandita por Ações, Sociedade em Conta de Participação ou 

Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira;

II – inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;

III – inclusão de sócio pessoa jurídica;

IV – inclusão de sócio domiciliado no exterior;

V – cisão parcial; ou

VI – extinção da empresa.

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno 

porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
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I – na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a 

partir de 1º de janeiro do ano-calendário subseqüente, ressalvado o disposto 

no § 4º deste artigo;

II – na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, 

a partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva;

III – na hipótese do inciso III do caput do art. 30 desta Lei Complementar:

a) desde o início das atividades;

b) a partir de 1º de janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de 

não ter ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite proporcional 

de que trata o § 10 do art. 3º;

IV – na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a 

partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;

V – na hipótese do inciso IV do caput do art. 30:

a) a partir do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte 

por cento) do limite de receita bruta previsto no inciso II do art. 3º;

b) a partir de 1º de janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese 

de não ter ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite de receita 

bruta previsto no inciso II do art. 3º.

§ 1º Na hipótese prevista no inciso III do caput do art. 30 desta Lei Com-

plementar, a microempresa ou empresa de pequeno porte não poderá optar, no 

ano-calendário subseqüente ao do início de atividades, pelo Simples Nacional.

§ 2º Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a 

permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional median-

te a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de 

até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.

§ 3º O CGSN regulamentará os procedimentos relativos ao impedimento 

de recolher o ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional, em face da ultra-

passagem dos limites estabelecidos na forma dos incisos I ou II do art. 19 e 

do art. 20.
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§ 4º No caso de a microempresa ou a empresa de pequeno porte ser ex-

cluída do Simples Nacional no mês de janeiro, na hipótese do inciso I do caput 

do art. 30 desta Lei Complementar, os efeitos da exclusão dar-se-ão nesse 

mesmo ano.

§ 5º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, uma vez que o motivo da 

exclusão deixe de existir, havendo a exclusão retroativa de ofício no caso do in-

ciso I do caput do art. 29 desta Lei Complementar, o efeito desta dar-se-á a par-

tir do mês seguinte ao da ocorrência da situação impeditiva, limitado, porém, ao 

último dia do ano-calendário em que a referida situação deixou de existir.

Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas 

do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se proces-

sarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais 

pessoas jurídicas.

§ 1º Para efeitos do disposto no caput deste artigo, na hipótese da alínea a 

do inciso III do caput do art. 31 desta Lei Complementar, a microempresa ou 

a empresa de pequeno porte desenquadrada ficará sujeita ao pagamento da 

totalidade ou diferença dos respectivos impostos e contribuições, devidos de 

conformidade com as normas gerais de incidência, acrescidos, tão-somente, 

de juros de mora, quando efetuado antes do início de procedimento de ofício.

§ 2º Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá 

optar pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre 

o Lucro Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.

§ 3º Aplica-se o disposto no caput e no § 1º em relação ao ICMS e ao ISS 

à empresa impedida de recolher esses impostos na forma do Simples Nacio-

nal, em face da ultrapassagem dos limites a que se referem os incisos I e II 

do caput do art. 19, relativamente ao estabelecimento localizado na unidade 

da federação que os houver adotado.
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Seção IX

Da Fiscalização

Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações prin-

cipais e acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência 

das hipóteses previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da Secretaria da 

Receita Federal e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do 

Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento, e, tratando-se de 

prestação de serviços incluídos na competência tributária municipal, a com-

petência será também do respectivo Município.

§ 1º As Secretarias de Fazenda ou Finanças dos Estados poderão celebrar 

convênio com os Municípios de sua jurisdição para atribuir a estes a fiscaliza-

ção a que se refere o caput deste artigo.

§ 1º-A. Dispensa-se o convênio de que trata o § 1º na hipótese de ocor-

rência de prestação de serviços sujeita ao ISS por estabelecimento localizado 

no Município.

§ 1º-B. A fiscalização de que trata o caput, após iniciada, poderá abran-

ger todos os demais estabelecimentos da microempresa ou da empresa de 

pequeno porte, independentemente da atividade por eles exercida ou de sua 

localização, na forma e condições estabelecidas pelo CGSN.

§ 1º-C. As autoridades fiscais de que trata o caput têm competência para 

efetuar o lançamento de todos os tributos previstos nos incisos I a VIII do art. 

13, apurados na forma do Simples Nacional, relativamente a todos os esta-

belecimentos da empresa, independentemente do ente federado instituidor.

§ 1º-D. A competência para autuação por descumprimento de obrigação 

acessória é privativa da administração tributária perante a qual a obrigação 

deveria ter sido cumprida.

§ 2º Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte exer-

cer alguma das atividades de prestação de serviços previstas no § 5º-C do 

art. 18 desta Lei Complementar, caberá à Secretaria da Receita Federal do 

Brasil a fiscalização da Contribuição para a Seguridade Social, a cargo da em-

presa, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
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§ 3º O valor não pago, apurado em procedimento de fiscalização, será 

exigido em lançamento de ofício pela autoridade competente que realizou 

a fiscalização.

§ 4º O Comitê Gestor disciplinará o disposto neste artigo.

Seção X

Da Omissão de Receita

Art. 34. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte op-

tantes pelo Simples Nacional todas as presunções de omissão de receita exis-

tentes nas legislações de regência dos impostos e contribuições incluídos no 

Simples Nacional.

§ 1º É permitida a prestação de assistência mútua e a permuta de informa-

ções entre a Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, relativas às microempresas e às empresas de pequeno porte, 

para fins de planejamento ou de execução de procedimentos fiscais ouprepa-

ratórios. (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

§ 2º (VETADO). (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Pro-

dução de efeito

§ 3º Sem prejuízo de ação fiscal individual, as administrações tributárias 

poderão utilizar procedimento de notificação prévia visando à autorregulari-

zação, na forma e nos prazos a serem regulamentados pelo CGSN, que não 

constituirá início de procedimento fiscal. (Incluído pela Lei Complementar n. 

155, de 2016) Produção de efeito

§ 4º (VETADO). (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produ-

ção de efeito
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Seção XI

Dos Acréscimos Legais

Art. 35. Aplicam-se aos impostos e contribuições devidos pela microem-

presa e pela empresa de pequeno porte, inscritas no Simples Nacional, as 

normas relativas aos juros e multa de mora e de ofício previstas para o im-

posto de renda, inclusive, quando for o caso, em relação ao ICMS e ao ISS.

Art. 36. A falta de comunicação, quando obrigatória, da exclusão da pes-

soa jurídica do Simples Nacional, nos prazos determinados no § 1º do art. 30 

desta Lei Complementar, sujeitará a pessoa jurídica a multa correspondente a 

10% (dez por cento) do total dos impostos e contribuições devidos de confor-

midade com o Simples Nacional no mês que anteceder o início dos efeitos da 

exclusão, não inferior a R$ 200,00 (duzentos reais), insuscetível de redução.

Art. 36-A. A falta de comunicação, quando obrigatória, do desenquadra-

mento do microempreendedor individual da sistemática de recolhimento pre-

vista no art. 18-A desta Lei Complementar nos prazos determinados em seu 

§ 7º sujeitará o microempreendedor individual a multa no valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais), insusceptível de redução.

Art. 37. A imposição das multas de que trata esta Lei Complementar não 

exclui a aplicação das sanções previstas na legislação penal, inclusive em re-

lação a declaração falsa, adulteração de documentos e emissão de nota fiscal 

em desacordo com a operação efetivamente praticada, a que estão sujeitos o 

titular ou sócio da pessoa jurídica.

Art. 38. O sujeito passivo que deixar de apresentar a Declaração Simplifi-

cada da Pessoa Jurídica a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar, no 

prazo fixado, ou que a apresentar com incorreções ou omissões, será intimado 

a apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar 

esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela autoridade fiscal, 

na forma definida pelo Comitê Gestor, e sujeitar-se-á às seguintes multas:

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art30
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art30
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art18a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art25


537

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

I – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o 

montante dos tributos e contribuições informados na Declaração Simplificada 

da Pessoa Jurídica, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entre-

ga da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), 

observado o disposto no § 3º deste artigo;

II – de R$ 100,00 (cem reais) para cada grupo de 10 (dez) informações 

incorretas ou omitidas.

§ 1º Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput des-

te artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do 

prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final 

a data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do 

auto de infração.

§ 2º Observado o disposto no § 3º deste artigo, as multas serão reduzidas:

I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas an-

tes de qualquer procedimento de ofício;

II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver a apresentação da de-

claração no prazo fixado em intimação.

§ 3º A multa mínima a ser aplicada será de R$ 200,00 (duzentos reais).

§ 4º Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às espe-

cificações técnicas estabelecidas pelo Comitê Gestor.

§ 5º Na hipótese do § 4º deste artigo, o sujeito passivo será intimado a 

apresentar nova declaração, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência 

da intimação, e sujeitar-se-á à multa prevista no inciso I do caput deste arti-

go, observado o disposto nos §§ 1º a 3º deste artigo.

§ 6º A multa mínima de que trata o § 3º deste artigo a ser aplicada ao 

Microempreendedor Individual na vigência da opção de que trata o art. 18-A 

desta Lei Complementar será de R$ 50,00 (cinqüenta reais).

Art. 38-A. O sujeito passivo que deixar de prestar as informações no sis-

tema eletrônico de cálculo de que trata o § 15 do art. 18, no prazo previsto 

no § 15-A do mesmo artigo, ou que as prestar com incorreções ou omissões, 
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será intimado a fazê-lo, no caso de não apresentação, ou a prestar esclare-

cimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela autoridade fiscal, na 

forma definida pelo CGSN, e sujeitar-se-á às seguintes multas, para cada mês 

de referência:

I – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, a partir do primei-

ro dia do quarto mês do ano subsequente à ocorrência dos fatos geradores, 

incidentes sobre o montante dos impostos e contribuições decorrentes das 

informações prestadas no sistema eletrônico de cálculo de que trata o § 15 do 

art. 18, ainda que integralmente pago, no caso de ausência de prestação de 

informações ou sua efetuação após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), 

observado o disposto no § 2º deste artigo; e

II – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações 

incorretas ou omitidas.

§ 1º Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será 

considerado como termo inicial o primeiro dia do quarto mês do ano subse-

quente à ocorrência dos fatos geradores e como termo final a data da efetiva 

prestação ou, no caso de não prestação, da lavratura do auto de infração.

§ 2º A multa mínima a ser aplicada será de R$ 50,00 (cinquenta reais) 

para cada mês de referência.

§ 3º Aplica-se ao disposto neste artigo o disposto nos §§ 2º, 4º e 5º do 

art. 38.

§ 4º O CGSN poderá estabelecer data posterior à prevista no inciso I do 

caput e no § 1º.

Art. 38-B. As multas relativas à falta de prestação ou à incorreção no 

cumprimento de obrigações acessórias para com os órgãos e entidades fede-

rais, estaduais, distritais e municipais, quando em valor fixo ou mínimo, e na 

ausência de previsão legal de valores específicos e mais favoráveis para MEI, 

microempresa ou empresa de pequeno porte, terão redução de: (Incluído 

pela Lei Complementar n. 147, de 2014) (Produção de efeito)
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I – 90% (noventa por cento) para os MEI; (Incluído pela Lei Complemen-

tar n. 147, de 2014) (Produção de efeito)

II – 50% (cinquenta por cento) para as microempresas ou empresas de 

pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. (Incluído pela Lei Comple-

mentar n. 147, de 2014) (Produção de efeito)

Parágrafo único. As reduções de que tratam os incisos I e II do caput não 

se aplicam na: (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014) (Produção 

de efeito)

I – hipótese de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização; (Incluído 

pela Lei Complementar n. 147, de 2014) (Produção de efeito)

II – ausência de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a no-

tificação. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014) (Produção de efeito)

Seção XII

Do Processo Administrativo Fiscal

Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de 

competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente 

federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão 

de ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos adminis-

trativos fiscais desse ente.

§ 1º O Município poderá, mediante convênio, transferir a atribuição de 

julgamento exclusivamente ao respectivo Estado em que se localiza.

§ 2º No caso em que o contribuinte do Simples Nacional exerça atividades 

incluídas no campo de incidência do ICMS e do ISS e seja apurada omissão 

de receita de que não se consiga identificar a origem, a autuação será feita 

utilizando a maior alíquota prevista nesta Lei Complementar, e a parcela au-

tuada que não seja correspondente aos tributos e contribuições federais será 

rateada entre Estados e Municípios ou Distrito Federal.
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§ 3º Na hipótese referida no § 2º deste artigo, o julgamento caberá ao 

Estado ou ao Distrito Federal.

§ 4º A intimação eletrônica dos atos do contencioso administrativo obser-

vará o disposto nos §§ 1º-A a 1º-D do art. 16.

§ 5º A impugnação relativa ao indeferimento da opção ou à exclusão po-

derá ser decidida em órgão diverso do previsto no caput, na forma estabele-

cida pela respectiva administração tributária.

§ 6º Na hipótese prevista no § 5º, o CGSN poderá disciplinar procedimen-

tos e prazos, bem como, no processo de exclusão, prever efeito suspensivo 

na hipótese de apresentação de impugnação, defesa ou recurso.

Art. 40. As consultas relativas ao Simples Nacional serão solucionadas 

pela Secretaria da Receita Federal, salvo quando se referirem a tributos e 

contribuições de competência estadual ou municipal, que serão soluciona-

das conforme a respectiva competência tributária, na forma disciplinada 

pelo Comitê Gestor.

Seção XIII

Do Processo Judicial

Art. 41. Os processos relativos a impostos e contribuições abrangidos pelo 

Simples Nacional serão ajuizados em face da União, que será representada 

em juízo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto 

no § 5º deste artigo.

§ 1º Os Estados, Distrito Federal e Municípios prestarão auxílio à Procura-

doria-Geral da Fazenda Nacional, em relação aos tributos de sua competên-

cia, na forma a ser disciplinada por ato do Comitê Gestor.

§ 2º Os créditos tributários oriundos da aplicação desta Lei Complementar 

serão apurados, inscritos em Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto no inciso 

V do § 5º deste artigo.
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§ 3º Mediante convênio, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá 

delegar aos Estados e Municípios a inscrição em dívida ativa estadual e muni-

cipal e a cobrança judicial dos tributos estaduais e municipais a que se refere 

esta Lei Complementar.

§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo aos impostos e contribuições que 

não tenham sido recolhidos resultantes das informações prestadas:

I – no sistema eletrônico de cálculo dos valores devidos no Simples Nacio-

nal de que trata o § 15 do art. 18;

II – na declaração a que se refere o art. 25.

§ 5º Excetuam-se do disposto no caput deste artigo:

I – os mandados de segurança nos quais se impugnem atos de autoridade 

coatora pertencente a Estado, Distrito Federal ou Município;

II – as ações que tratem exclusivamente de tributos de competência dos 

Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, as quais serão propostas em 

face desses entes federativos, representados em juízo por suas respectivas 

procuradorias;

III – as ações promovidas na hipótese de celebração do convênio de que 

trata o § 3º deste artigo;

IV – o crédito tributário decorrente de auto de infração lavrado exclusi-

vamente em face de descumprimento de obrigação acessória, observado o 

disposto no § 1º-D do art. 33;

V – o crédito tributário relativo ao ICMS e ao ISS de que trata o § 16 do 

art. 18-A.

V – o crédito tributário relativo ao ICMS e ao ISS de que tratam as alíneas 

b e c do inciso V do § 3º do art. 18-A desta Lei Complementar. (Redação dada 

pela Lei Complementar n. 147, de 2014)
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CAPÍTULO V

DO ACESSO AOS MERCADOS

Seção única

Das Aquisições Públicas

CAPÍTULO V

(REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 147, DE 2014)

DO ACESSO AOS MERCADOS

Seção I

Das Aquisições Públicas

Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das 

microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efei-

to de assinatura do contrato.

Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e 

trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente 

será exigida para efeito de assinatura do contrato. (Redação dada pela Lei 

Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 

participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documen-

tação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição.

Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião 

da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a docu-

mentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e traba-

lhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. (Redação dada pela Lei 

Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito
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§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogá-

veis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização 

da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de even-

tuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 

será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial correspon-

derá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certa-

me, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para 

a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 

certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, 

para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do 

débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa. (Redação dada pela Lei Complementar n. 155, de 

2016) Produção de efeito

§ 2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º 

deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, pre-

ferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apre-

sentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou 

até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
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§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 

1º deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.

Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocor-

rendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 

do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pe-

queno porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do 

art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito;

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempre-

sas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabele-

cidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio 

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta.

§ 1º Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste 

artigo, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 

vencedora do certame.

§ 2º O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta ini-

cial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

§ 3º No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte 

mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no pra-

zo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena 

de preclusão.

Art. 46. A microempresa e a empresa de pequeno porte titular de direitos 

creditórios decorrentes de empenhos liquidados por órgãos e entidades da União, 

Estados, Distrito Federal e Município não pagos em até 30 (trinta) dias contados 

da data de liquidação poderão emitir cédula de crédito microempresarial.
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Parágrafo único. A cédula de crédito microempresarial é título de crédito 

regido, subsidiariamente, pela legislação prevista para as cédulas de crédito 

comercial, tendo como lastro o empenho do poder público, cabendo ao Poder 

Executivo sua regulamentação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar 

da publicação desta Lei Complementar. (Revogado pela Lei Complementar n. 

147, de 2014)

Art. 47. Nas contratações públicas da União, dos Estados e dos Municí-

pios, poderá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as 

microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do de-

senvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a amplia-

ção da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica, 

desde que previsto e regulamentado na legislação do respectivo ente.

Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, 

autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido 

tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas 

de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e 

social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas 

públicas e o incentivo à inovação tecnológica. (Redação dada pela Lei Com-

plementar n. 147, de 2014)

Parágrafo único. No que diz respeito às compras públicas, enquanto não 

sobrevier legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada 

órgão mais favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se 

a legislação federal. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complemen-

tar, a administração pública poderá realizar processo licitatório:

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complemen-

tar, a administração pública: (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, 

de 2014)
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I – destinado exclusivamente à participação de microempresas e empre-

sas de pequeno porte nas contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais);

I – deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à partici-

pação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contra-

tação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redação dada 

pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

II – em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa 

ou de empresa de pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto 

a ser subcontratado não exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado;

II – poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de 

obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou em-

presa de pequeno porte; (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

III – em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do 

objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

em certames para a aquisição de bens e serviços de natureza divisível.

III – deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza 

divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contra-

tação de microempresas e empresas de pequeno porte. (Redação dada pela 

Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 1º O valor licitado por meio do disposto neste artigo não poderá exceder 

a 25% (vinte e cinco por cento) do total licitado em cada ano civil.

§ 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 2º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, os empenhos e paga-

mentos do órgão ou entidade da administração pública poderão ser destinados 

diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

§ 3º Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão, justificada-

mente, estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 

10% (dez por cento) do melhor preço válido. (Incluído pela Lei Complementar 

n. 147, de 2014)
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Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complemen-

tar quando:

I – os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microem-

presas e empresas de pequeno porte não forem expressamente previstos no 

instrumento convocatório;

I – (Revogado); (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014) 

(Produção de efeito)

II – não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enqua-

drados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local 

ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no ins-

trumento convocatório;

III – o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 

empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública 

ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;

IV – a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 

da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993.

IV – a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 

da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, excetuando-se as dispensas trata-

das pelos incisos I e II do art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra deverá 

ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, 

aplicando-se o disposto no inciso I do art. 48. (Redação dada pela Lei Com-

plementar n. 147, de 2014)

SEÇÃO II

(REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 147, DE 2014)

ACESSO AO MERCADO EXTERNO

Art. 49-A. A microempresa e a empresa de pequeno porte beneficiárias do 

SIMPLES usufruirão de regime de exportação que contemplará procedimen-

tos simplificados de habilitação, licenciamento, despacho aduaneiro e câmbio, 

na forma do regulamento. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)
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Parágrafo único. As pessoas jurídicas prestadoras de serviço de logística 

internacional quando contratadas por beneficiários do SIMPLES estão autori-

zadas a realizar atividades relativas a licenciamento administrativo, despacho 

aduaneiro, consolidação e desconsolidação de carga, bem como a contratação 

de seguro, câmbio, transporte e armazenagem de mercadorias, objeto da 

prestação do serviço, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei Comple-

mentar n. 147, de 2014)

Parágrafo único. As pessoas jurídicas prestadoras de serviço de logística 

internacional, quando contratadas pelas empresas descritas nesta Lei Com-

plementar, estão autorizadas a realizar atividades relativas a licenciamento 

administrativo, despacho aduaneiro, consolidação e desconsolidação de car-

ga e acontratar seguro, câmbio, transporte e armazenagem de mercadorias, 

objeto da prestação do serviço, de forma simplificada e por meio eletrônico, 

na forma de regulamento. (Redação dada pela Lei Complementar n. 155, de 

2016) Produção de efeito

Art. 49-B. (VETADO). (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016) 

Produção de efeito

CAPÍTULO VI

DA SIMPLIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO

Seção I

Da Segurança e da Medicina do Trabalho

Art. 50. As microempresas e as empresas de pequeno porte serão estimuladas 

pelo poder público e pelos Serviços Sociais Autônomos a formar consórcios para 

acesso a serviços especializados em segurança e medicina do trabalho.
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Seção II

Das Obrigações Trabalhistas

Art. 51. As microempresas e as empresas de pequeno porte são dispensadas:

I – da afixação de Quadro de Trabalho em suas dependências;

II – da anotação das férias dos empregados nos respectivos livros ou 

fichas de registro;

III – de empregar e matricular seus aprendizes nos cursos dos Serviços 

Nacionais de Aprendizagem;

IV – da posse do livro intitulado “Inspeção do Trabalho”; e

V – de comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego a concessão de 

férias coletivas.

Art. 52. O disposto no art. 51 desta Lei Complementar não dispensa as 

microempresas e as empresas de pequeno porte dos seguintes procedimentos:

I – anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;

II – arquivamento dos documentos comprobatórios de cumprimento das 

obrigações trabalhistas e previdenciárias, enquanto não prescreverem es-

sas obrigações;

III – apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP;

IV – apresentação das Relações Anuais de Empregados e da Relação Anual 

de Informações Sociais - RAIS e do Cadastro Geral de Empregados e Desem-

pregados - CAGED.

Parágrafo único. (VETADO).

Art. 53. (REVOGADO)
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Seção III

Do Acesso à Justiça do Trabalho

Art. 54. É facultado ao empregador de microempresa ou de empresa de 

pequeno porte fazer-se substituir ou representar perante a Justiça do Traba-

lho por terceiros que conheçam dos fatos, ainda que não possuam vínculo 

trabalhista ou societário.

CAPÍTULO VII

DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA

Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metro-

lógico, sanitário, ambiental e de segurança, das microempresas e empresas 

de pequeno porte deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a 

atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível 

com esse procedimento.

Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metro-

lógico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo das 

microempresas e empresas de pequeno porte deverá ter natureza prioritaria-

mente orientadora, quando a atividade ou situação, por sua natureza, com-

portar grau de risco compatível com esse procedimento. (Redação dada pela 

Lei Complementar n. 147, de 2014)

Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metro-

lógico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso 

e ocupação do solo das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

deverá ser prioritariamente orientadora quando a atividade ou situação, por 

sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento. 

(Redação dada pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito
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§ 1º Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de 

infração, salvo quando for constatada infração por falta de registro de em-

pregado ou anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, 

ou, ainda, na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço 

à fiscalização.

§ 2º (VETADO).

§ 3º Os órgãos e entidades competentes definirão, em 12 (doze) meses, 

as atividades e situações cujo grau de risco seja considerado alto, as quais 

não se sujeitarão ao disposto neste artigo.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo 

fiscal relativo a tributos, que se dará na forma dos arts. 39 e 40 desta Lei 

Complementar.

§ 5º O disposto no § 1º aplica-se à lavratura de multa pelo descumprimen-

to de obrigações acessórias relativas às matérias do caput, inclusive quando 

previsto seu cumprimento de forma unificada com matéria de outra natureza, 

exceto a trabalhista. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 6º A inobservância do critério de dupla visita implica nulidade do auto 

de infração lavrado sem cumprimento ao disposto neste artigo, independen-

temente da natureza principal ou acessória da obrigação. (Incluído pela Lei 

Complementar n. 147, de 2014)

§ 7º Os órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, 

distrital e municipal deverão observar o princípio do tratamento diferenciado, 

simplificado e favorecido por ocasião da fixação de valores decorrentes de 

multas e demais sanções administrativas. (Incluído pela Lei Complementar n. 

147, de 2014)

§ 8º A inobservância do disposto no caput deste artigo implica atentado 

aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional da ativi-

dade empresarial. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)
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§ 9º O disposto no caput deste artigo não se aplica a infrações relativas 

à ocupação irregular da reserva de faixa não edificável, de área destinada a 

equipamentos urbanos, de áreas de preservação permanente e nas faixas de 

domínio público das rodovias, ferrovias e dutovias ou de vias e logradouros 

públicos. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

CAPÍTULO VIII

DO ASSOCIATIVISMO

Seção Única

Da Sociedade de Propósito Específico formada por Microempresas e 

Empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional

Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes 

pelo Simples Nacional poderão realizar negócios de compra e venda de bens, 

para os mercados nacional e internacional, por meio de sociedade de propósito 

específico nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo federal.

Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte poderão 

realizar negócios de compra e venda de bens e serviços para os mercados na-

cional e internacional, por meio de sociedade de propósito específico, nos ter-

mos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo federal. (Redação dada 

pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 1º Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo 

pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional.

§ 2º A sociedade de propósito específico de que trata este artigo:

I – terá seus atos arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis;

II – terá por finalidade realizar:

a) operações de compras para revenda às microempresas ou empresas de 

pequeno porte que sejam suas sócias;

b) operações de venda de bens adquiridos das microempresas e empre-

sas de pequeno porte que sejam suas sócias para pessoas jurídicas que não 

sejam suas sócias;
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III – poderá exercer atividades de promoção dos bens referidos na alínea 

b do inciso II deste parágrafo;

IV – apurará o imposto de renda das pessoas jurídicas com base no lucro 

real, devendo manter a escrituração dos livros Diário e Razão;

V – apurará a Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep de modo não-cu-

mulativo;

VI – exportará, exclusivamente, bens a ela destinados pelas microempresas 

e empresas de pequeno porte que dela façam parte;

VII – será constituída como sociedade limitada;

VIII – deverá, nas revendas às microempresas ou empresas de pequeno 

porte que sejam suas sócias, observar preço no mínimo igual ao das aquisi-

ções realizadas para revenda; e

IX – deverá, nas revendas de bens adquiridos de microempresas ou em-

presas de pequeno porte que sejam suas sócias, observar preço no mínimo 

igual ao das aquisições desses bens.

§ 3º A aquisição de bens destinados à exportação pela sociedade de pro-

pósito específico não gera direito a créditos relativos a impostos ou contribui-

ções abrangidos pelo Simples Nacional.

§ 4º A microempresa ou a empresa de pequeno porte não poderá parti-

cipar simultaneamente de mais de uma sociedade de propósito específico de 

que trata este artigo.

§ 5º A sociedade de propósito específico de que trata este artigo não poderá:

I – ser filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurí-

dica com sede no exterior;

II – ser constituída sob a forma de cooperativas, inclusive de consumo;

III – participar do capital de outra pessoa jurídica;

IV – exercer atividade de banco comercial, de investimentos e de desen-

volvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e 

investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de 

títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, 

de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
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V – ser resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 

desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) 

anos-calendário anteriores;

VI – exercer a atividade vedada às microempresas e empresas de peque-

no porte optantes pelo Simples Nacional.

§ 6º A inobservância do disposto no § 4º deste artigo acarretará a respon-

sabilidade solidária das microempresas ou empresas de pequeno porte sócias 

da sociedade de propósito específico de que trata este artigo na hipótese em 

que seus titulares, sócios ou administradores conhecessem ou devessem co-

nhecer tal inobservância.

§ 7º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo até 31 de 

dezembro de 2008.

§ 8º (VETADO). (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produ-

ção de efeito

CAPÍTULO IX

DO ESTÍMULO AO CRÉDITO E À CAPITALIZAÇÃO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 57. O Poder Executivo federal proporá, sempre que necessário, me-

didas no sentido de melhorar o acesso das microempresas e empresas de 

pequeno porte aos mercados de crédito e de capitais, objetivando a redução 

do custo de transação, a elevação da eficiência alocativa, o incentivo ao am-

biente concorrencial e a qualidade do conjunto informacional, em especial o 

acesso e portabilidade das informações cadastrais relativas ao crédito.

Art. 58. Os bancos comerciais públicos e os bancos múltiplos públicos 

com carteira comercial e a Caixa Econômica Federal manterão linhas de crédi-

to específicas para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, 

devendo o montante disponível e suas condições de acesso ser expressos nos 

respectivos orçamentos e amplamente divulgadas.
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Art. 58. Os bancos comerciais públicos e os bancos múltiplos públicos com 

carteira comercial, a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional do Desen-

volvimento Econômico e Social - BNDES manterão linhas de crédito específi-

cas para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, vinculadas 

à reciprocidade social, devendo o montante disponível e suas condições de 

acesso ser expressos nos respectivos orçamentos e amplamente divulgados. 

(Redação dada pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

Parágrafo único. As instituições mencionadas no caput deste artigo de-

verão publicar, juntamente com os respectivos balanços, relatório circuns-

tanciado dos recursos alocados às linhas de crédito referidas no caput deste 

artigo e aqueles efetivamente utilizados, consignando, obrigatoriamente, as 

justificativas do desempenho alcançado.

§ 1º As instituições mencionadas no caput deste artigo deverão publicar, 

juntamente com os respectivos balanços, relatório circunstanciado dos recursos 

alocados às linhas de crédito referidas no caput e daqueles efetivamente utiliza-

dos, consignando, obrigatoriamente, as justificativas do desempenhoalcançado. 

(Redação dada pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

§ 2º O acesso às linhas de crédito específicas previstas no caput deste arti-

go deverá ter tratamento simplificado e ágil, com divulgação ampla das respec-

tivas condições e exigências. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 3º (VETADO). (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Pro-

dução de efeito

§ 4º O Conselho Monetário Nacional - CMN regulamentará o percentual 

mínimo de direcionamento dos recursos de que trata o caput, inclusive no 

tocante aos recursos de que trata a alínea b do inciso III do art. 10 da Lei no 

4.595, de 31 de dezembro de 1964. (Incluído pela Lei Complementar n. 155, 

de 2016) Produção de efeito

Art. 58-A. Os bancos públicos e privados não poderão contabilizar, para 

cumprimento de metas, empréstimos realizados a pessoas físicas, ainda que 

sócios de empresas, como disponibilização de crédito para microempresas e 

empresas de pequeno porte. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)
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Art. 59. As instituições referidas no caput do art. 58 desta Lei Comple-

mentar devem se articular com as respectivas entidades de apoio e repre-

sentação das microempresas e empresas de pequeno porte, no sentido de 

proporcionar e desenvolver programas de treinamento, desenvolvimento ge-

rencial e capacitação tecnológica.

Art. 60. (VETADO).

Art. 60-A. Poderá ser instituído Sistema Nacional de Garantias de Crédito 

pelo Poder Executivo, com o objetivo de facilitar o acesso das microempresas 

e empresas de pequeno porte a crédito e demais serviços das instituições 

financeiras, o qual, na forma de regulamento, proporcionará a elas trata-

mento diferenciado, favorecido e simplificado, sem prejuízo de atendimento 

a outros públicos-alvo.

Parágrafo único. O Sistema Nacional de Garantias de Crédito integrará o 

Sistema Financeiro Nacional.

Art. 60-B. Os fundos garantidores de risco de crédito empresarial que 

possuam participação da União na composição do seu capital atenderão, 

sempre que possível, as operações de crédito que envolvam microempresas e 

empresas de pequeno porte, definidas na forma do art. 3º desta Lei. (Incluído 

pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

Art. 60-C. (VETADO). (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

Art. 61. Para fins de apoio creditício às operações de comércio exterior 

das microempresas e das empresas de pequeno porte, serão utilizados os 

parâmetros de enquadramento ou outros instrumentos de alta significância 

para as microempresas, empresas de pequeno porte exportadoras segundo 

o porte de empresas, aprovados pelo Mercado Comum do Sul - MERCOSUL.

Art. 61-A. Para incentivar as atividades de inovação e os investimentos 

produtivos, a sociedade enquadrada como microempresa ou empresa de pe-

queno porte, nos termos desta Lei Complementar, poderá admitir o aporte 

de capital, que não integrará o capital social da empresa. (Incluído pela Lei 

Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art11


557

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 1º As finalidades de fomento a inovação e investimentos produtivos de-

verão constar do contrato de participação, com vigência não superior a sete 

anos. (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

§ 2º O aporte de capital poderá ser realizado por pessoa física ou por pes-

soa jurídica, denominadas investidor-anjo. (Incluído pela Lei Complementar 

n. 155, de 2016) Produção de efeito

§ 3º A atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente por 

sócios regulares, em seu nome individual e sob sua exclusiva responsabilida-

de. (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

§ 4º O investidor-anjo: (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016) 

Produção de efeito

I – não será considerado sócio nem terá qualquer direito a gerência ou 

voto na administração da empresa; (Incluído pela Lei Complementar n. 155, 

de 2016) Produção de efeito

II – não responderá por qualquer dívida da empresa, inclusive em recu-

peração judicial, não se aplicando a ele o art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 - Código Civil; (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 

2016) Produção de efeito

III – será remunerado por seus aportes, nos termos do contrato de parti-

cipação, pelo prazo máximo de cinco anos. (Incluído pela Lei Complementar 

n. 155, de 2016) Produção de efeito

§ 5º Para fins de enquadramento da sociedade como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, os valores de capital aportado não são considera-

dos receitas da sociedade. (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016) 

Produção de efeito

§ 6º Ao final de cada período, o investidor-anjo fará jus à remuneração 

correspondente aos resultados distribuídos, conforme contrato de participa-

ção, não superior a 50% (cinquenta por cento) dos lucros da sociedade en-

quadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte. (Incluído pela 

Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito
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§ 7º O investidor-anjo somente poderá exercer o direito de resgate depois 

de decorridos, no mínimo, dois anos do aporte de capital, ou prazo superior 

estabelecido no contrato de participação, e seus haveres serão pagos na for-

ma do art. 1.031 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, 

nãopodendo ultrapassar o valor investido devidamente corrigido. (Incluído 

pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

§ 8º O disposto no § 7º deste artigo não impede a transferência da titula-

ridade do aporte para terceiros. (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 

2016) Produção de efeito

§ 9º A transferência da titularidade do aporte para terceiro alheio à socie-

dade dependerá do consentimento dos sócios, salvo estipulação contratual 

expressa em contrário. (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016) 

Produção de efeito

§ 10. O Ministério da Fazenda poderá regulamentar a tributação sobre re-

tirada do capital investido. (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016) 

Produção de efeito

Art. 61-B. A emissão e a titularidade de aportes especiais não impedem 

a fruição do Simples Nacional. (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 

2016) Produção de efeito

Art. 61-C. Caso os sócios decidam pela venda da empresa, o investidor-

-anjo terá direito de preferência na aquisição, bem como direito de venda 

conjunta da titularidade do aporte de capital, nos mesmos termos e condições 

que forem ofertados aos sócios regulares. (Incluído pela Lei Complementar n. 

155, de 2016) Produção de efeito

Art. 61-D. Os fundos de investimento poderão aportar capital como in-

vestidores-anjos em microempresas e empresas de pequeno porte. (Incluído 

pela Lei Complementar n. 155, de 2016) Produção de efeito
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Seção II

Das Responsabilidades do Banco Central do Brasil

Art. 62. O Banco Central do Brasil poderá disponibilizar dados e informa-

ções para as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacio-

nal, inclusive por meio do Sistema de Informações de Crédito - SCR, visando 

a ampliar o acesso ao crédito para microempresas e empresas de pequeno 

porte e fomentar a competição bancária.

Art. 62. O Banco Central do Brasil disponibilizará dados e informações das 

instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, inclusive 

por meio do Sistema de Informações de Crédito - SCR, de modo a ampliar o 

acesso ao crédito para microempresas e empresas de pequeno porte e fomentar 

a competição bancária. (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 1º O disposto no caput deste artigo alcança a disponibilização de dados 

e informações específicas relativas ao histórico de relacionamento bancário e 

creditício das microempresas e das empresas de pequeno porte, apenas aos 

próprios titulares.

§ 2º O Banco Central do Brasil poderá garantir o acesso simplificado, fa-

vorecido e diferenciado dos dados e informações constantes no § 1º deste 

artigo aos seus respectivos interessados, podendo a instituição optar por re-

alizá-lo por meio das instituições financeiras, com as quais o próprio cliente 

tenha relacionamento.

Seção III

Das Condições de Acesso aos Depósitos Especiais do Fundo de Am-

paro ao Trabalhador – FAT

Art. 63. O CODEFAT poderá disponibilizar recursos financeiros por meio 

da criação de programa específico para as cooperativas de crédito de cujos 

quadros de cooperados participem microempreendedores, empreendedores 

de microempresa e empresa de pequeno porte bem como suas empresas.
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Parágrafo único. Os recursos referidos no caput deste artigo deverão ser 

destinados exclusivamente às microempresas e empresas de pequeno porte.

Seção IV

(VETADO)

(Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016)

CAPÍTULO X

DO ESTÍMULO À INOVAÇÃO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 64. Para os efeitos desta Lei Complementar considera-se:

I – inovação: a concepção de um novo produto ou processo de fabricação, 

bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produ-

to ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qua-

lidade ou produtividade, resultando em maior competitividade no mercado;

II – agência de fomento: órgão ou instituição de natureza pública ou 

privada que tenha entre os seus objetivos o financiamento de ações que 

visem a estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia 

e da inovação;

III – Instituição Científica e Tecnológica - ICT: órgão ou entidade da admi-

nistração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, executar 

atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico;

IV – núcleo de inovação tecnológica: núcleo ou órgão constituído por uma 

ou mais ICT com a finalidade de gerir sua política de inovação;

V – instituição de apoio: instituições criadas sob o amparo da Lei no 

8.958, de 20 de dezembro de 1994, com a finalidade de dar apoio a projetos 

de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico 

e tecnológico.
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VI – instrumentos de apoio tecnológico para a inovação: qualquer serviço 

disponibilizado presencialmente ou na internet que possibilite acesso a infor-

mações, orientações, bancos de dados de soluções de informações, respostas 

técnicas, pesquisas e atividades de apoio complementar desenvolvidas pelas 

instituições previstas nos incisos II a V deste artigo. (Incluído pela Lei Com-

plementar n. 147, de 2014)

Seção II

Do Apoio à Inovação

Seção II

(Incluído pela Lei Complementar n. 167, de 2019)

Do Apoio à Inovação e do Inova Simples da Empresa Simples de Inovação

Art. 65. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e as res-

pectivas agências de fomento, as ICT, os núcleos de inovação tecnológica e as 

instituições de apoio manterão programas específicos para as microempresas 

e para as empresas de pequeno porte, inclusive quando estas revestirem a 

forma de incubadoras, observando-se o seguinte:

I – as condições de acesso serão diferenciadas, favorecidas e simplificadas;

II – o montante disponível e suas condições de acesso deverão ser expres-

sos nos respectivos orçamentos e amplamente divulgados.

§ 1º As instituições deverão publicar, juntamente com as respectivas pres-

tações de contas, relatório circunstanciado das estratégias para maximização 

da participação do segmento, assim como dos recursos alocados às ações re-

feridas no caput deste artigo e aqueles efetivamente utilizados, consignando, 

obrigatoriamente, as justificativas do desempenho alcançado no período.

§ 2º As pessoas jurídicas referidas no caput deste artigo terão por meta 

a aplicação de, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos recursos destinados à 

inovação para o desenvolvimento de tal atividade nas microempresas ou nas 

empresas de pequeno porte.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp167.htm#art13


562

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 3º Os órgãos e entidades integrantes da administração pública federal 

atuantes em pesquisa, desenvolvimento ou capacitação tecnológica terão 

por meta efetivar suas aplicações, no percentual mínimo fixado no § 2º 

deste artigo, em programas e projetos de apoio às microempresas ou às 

empresas de pequeno porte, transmitindo ao Ministério da Ciência e Tec-

nologia, no primeiro trimestre de cada ano, informação relativa aos valores 

alocados e a respectiva relação percentual em relação ao total dos recursos 

destinados para esse fim.

§ 3º Os órgãos e entidades integrantes da administração pública federal, 

estadual e municipal atuantes em pesquisa, desenvolvimento ou capacitação 

tecnológica terão por meta efetivar suas aplicações, no percentual mínimo 

fixado neste artigo, em programas e projetos de apoio às microempresas ou 

às empresas de pequeno porte, transmitindo ao Ministério da Ciência, Tecno-

logia e Inovação, no primeiro trimestre de cada ano, informação relativa aos 

valores alocados e a respectiva relação percentual em relação ao total dos 

recursos destinados para esse fim. (Redação dada pela Lei Complementar n. 

147, de 2014)

§ 4º Ficam autorizados a reduzir a 0 (zero) as alíquotas dos impostos e 

contribuições a seguir indicados, incidentes na aquisição, ou importação, de 

equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos, acessórios, sobressalen-

tes e ferramentas que os acompanhem, na forma definida em regulamento, 

quando adquiridos, ou importados, diretamente por microempresas ou em-

presas de pequeno porte para incorporação ao seu ativo imobilizado:

I – a União, em relação ao IPI, à Cofins, à Contribuição para o PIS/Pasep, 

à Cofins-Importação e à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação; e

II – os Estados e o Distrito Federal, em relação ao ICMS.

§ 5º A microempresa ou empresa de pequeno porte, adquirente de bens 

com o benefício previsto no § 4º deste artigo, fica obrigada, nas hipóteses 

previstas em regulamento, a recolher os impostos e contribuições que dei-

xaram de ser pagos, acrescidos de juros e multa, de mora ou de ofício, con-
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tados a partir da data da aquisição, no mercado interno, ou do registro da 

declaração de importação - DI, calculados na forma da legislação que rege a 

cobrança do tributo não pago.

§ 6º Para efeito da execução do orçamento previsto neste artigo, os órgãos 

e instituições poderão alocar os recursos destinados à criação e ao custeio 

de ambientes de inovação, incluindo incubadoras, parques e centros vocacio-

nais tecnológicos, laboratórios metrológicos, de ensaio, de pesquisa ou apoio 

ao treinamento, bem como custeio de bolsas de extensão e remuneração 

de professores, pesquisadores e agentes envolvidos nas atividades de apoio 

tecnológico complementar. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

Art. 65-A. É criado o Inova Simples, regime especial simplificado que 

concede às iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que 

se autodeclarem como startups ou empresas de inovação tratamento dife-

renciado com vistas a estimular sua criação, formalização, desenvolvimento 

e consolidação como agentes indutores de avanços tecnológicos e da geração 

de emprego e renda. (Incluído pela Lei Complementar n. 167, de 2019)

§ 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se startup a empresa 

de caráter inovador que visa a aperfeiçoar sistemas, métodos ou modelos de 

negócio, de produção, de serviços ou de produtos, os quais, quando já exis-

tentes, caracterizam startups de natureza incremental, ou, quando relacio-

nados à criação de algo totalmente novo, caracterizam startups de natureza 

disruptiva. (Incluído pela Lei Complementar n. 167, de 2019)

§ 2º As startups caracterizam-se por desenvolver suas inovações em con-

dições de incerteza que requerem experimentos e validações constantes, in-

clusive mediante comercialização experimental provisória, antes de proce-

derem à comercialização plena e à obtenção de receita. (Incluído pela Lei 

Complementar n. 167, de 2019)

§ 3º O tratamento diferenciado a que se refere o caput deste artigo con-

siste na fixação de rito sumário para abertura e fechamento de empresas sob 

o regime do Inova Simples, que se dará de forma simplificada e automática, 
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no mesmo ambiente digital do portal da Rede Nacional para a Simplificação 

do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), em sítio ele-

trônico oficial do governo federal, por meio da utilização de formulário digital 

próprio, disponível em janela ou ícone intitulado Inova Simples. (Incluído pela 

Lei Complementar n. 167, de 2019)

§ 4º Os titulares de empresa submetida ao regime do Inova Simples pre-

encherão cadastro básico com as seguintes informações: (Incluído pela Lei 

Complementar n. 167, de 2019)

I – qualificação civil, domicílio e CPF; (Incluído pela Lei Complementar n. 

167, de 2019)

II – descrição do escopo da intenção empresarial inovadora e definição da 

razão social, que deverá conter obrigatoriamente a expressão “Inova Simples 

(I.S.)”; (Incluído pela Lei Complementar n. 167, de 2019)

III – autodeclaração, sob as penas da lei, de que o funcionamento da em-

presa submetida ao regime do Inova Simples não produzirá poluição, barulho 

e aglomeração de tráfego de veículos, para fins de caracterizar baixo grau de 

risco, nos termos do § 4º do art. 6º desta Lei Complementar; (Incluído pela 

Lei Complementar n. 167, de 2019)

IV – definição do local da sede, que poderá ser comercial, residencial ou 

de uso misto, sempre que não proibido pela legislação municipal ou distri-

tal, admitindo-se a possibilidade de sua instalação em locais onde funcionam 

parques tecnológicos, instituições de ensino, empresas juniores, incubadoras, 

aceleradoras e espaços compartilhados de trabalho na forma de coworking; e 

(Incluído pela Lei Complementar n. 167, de 2019)

V – em caráter facultativo, a existência de apoio ou validação de instituto 

técnico, científico ou acadêmico, público ou privado, bem como de incubado-

ras, aceleradoras e instituições de ensino, nos parques tecnológicos e afins. 

(Incluído pela Lei Complementar n. 167, de 2019)
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§ 5º Realizado o correto preenchimento das informações, será gerado 

automaticamente número de CNPJ específico, em nome da denominação da 

empresa Inova Simples, em código próprio Inova Simples. (Incluído pela Lei 

Complementar n. 167, de 2019)

§ 6º A empresa submetida ao regime do Inova Simples constituída na for-

ma deste artigo deverá abrir, imediatamente, conta bancária de pessoa jurí-

dica, para fins de captação e integralização de capital, proveniente de aporte 

próprio de seus titulares ou de investidor domiciliado no exterior, de linha de 

crédito público ou privado e de outras fontes previstas em lei. (Incluído pela 

Lei Complementar n. 167, de 2019)

§ 7º No portal da Redesim, no espaço destinado ao preenchimento de da-

dos do Inova Simples, deverá ser criado campo ou ícone para comunicação 

automática ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) do conteú-

do inventivo do escopo da inciativa empresarial, se houver, para fins de regis-

tro de marcas e patentes, sem prejuízo de o titular providenciar os registros 

de propriedade intelectual e industrial diretamente, de moto próprio, no INPI. 

(Incluído pela Lei Complementar n. 167, de 2019)

§ 8º O INPI deverá criar mecanismo que concatene desde a recepção dos 

dados ao processamento sumário das solicitações de marcas e patentes de 

empresas Inova Simples. (Incluído pela Lei Complementar n. 167, de 2019)

§ 9º Os recursos capitalizados não constituirão renda e destinar-se-ão 

exclusivamente ao custeio do desenvolvimento de projetos de startup de que 

trata o § 1º deste artigo. (Incluído pela Lei Complementar n. 167, de 2019)

§ 10. É permitida a comercialização experimental do serviço ou produto 

até o limite fixado para o MEI nesta Lei Complementar. (Incluído pela Lei 

Complementar n. 167, de 2019)

§ 11. Na eventualidade de não lograr êxito no desenvolvimento do escopo 

pretendido, a baixa do CNPJ será automática, mediante procedimento de autode-

claração no portal da Redesim. (Incluído pela Lei Complementar n. 167, de 2019)

§ 12. (VETADO). (Incluído pela Lei Complementar n. 167, de 2019)
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§ 13. O disposto neste artigo será regulamentado pelo Comitê Gestor do 

Simples Nacional. (Incluído pela Lei Complementar n. 167, de 2019)

Art. 66. No primeiro trimestre do ano subseqüente, os órgãos e entidades 

a que alude o art. 67 desta Lei Complementar transmitirão ao Ministério da 

Ciência e Tecnologia relatório circunstanciado dos projetos realizados, com-

preendendo a análise do desempenho alcançado.

Art. 67. Os órgãos congêneres ao Ministério da Ciência e Tecnologia esta-

duais e municipais deverão elaborar e divulgar relatório anual indicando o va-

lor dos recursos recebidos, inclusive por transferência de terceiros, que foram 

aplicados diretamente ou por organizações vinculadas, por Fundos Setoriais 

e outros, no segmento das microempresas e empresas de pequeno porte, re-

tratando e avaliando os resultados obtidos e indicando as previsões de ações 

e metas para ampliação de sua participação no exercício seguinte.

SEÇÃO III

DO APOIO À CERTIFICAÇÃO

(INCLUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 155, DE 2016) PRODUÇÃO DE EFEITO

Art. 67-A. O órgão competente do Poder Executivo disponibilizará na in-

ternet informações sobre certificação de qualidade de produtos e processos 

para microempresas e empresas de pequeno porte. (Incluído pela Lei Com-

plementar n. 155, de 2016) Produção de efeito

Parágrafo único. Os órgãos da administração direta e indireta e as enti-

dades certificadoras privadas, responsáveis pela criação, regulação e gestão 

de processos de certificação de qualidade de produtos e processos, deverão, 

sempre que solicitados, disponibilizar ao órgão competente do Poder Executi-

voinformações referentes a procedimentos e normas aplicáveis aos processos 

de certificação em seu escopo de atuação. (Incluído pela Lei Complementar 

n. 155, de 2016) Produção de efeito
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CAPÍTULO XI

DAS REGRAS CIVIS E EMPRESARIAIS

Seção I

Das Regras Civis

Subseção I

Do Pequeno Empresário

Art. 68. Considera-se pequeno empresário, para efeito de aplicação do 

disposto nos arts. 970 e 1.179 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 

(Código Civil), o empresário individual caracterizado como microempresa na 

forma desta Lei Complementar que aufira receita bruta anual até o limite 

previsto no § 1º do art. 18-A.

Subseção II

(VETADO).

Art. 69. (VETADO).

Seção II

Das Deliberações Sociais e da Estrutura Organizacional

Art. 70. As microempresas e as empresas de pequeno porte são deso-

brigadas da realização de reuniões e assembléias em qualquer das situações 

previstas na legislação civil, as quais serão substituídas por deliberação re-

presentativa do primeiro número inteiro superior à metade do capital social.

§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica caso haja disposição 

contratual em contrário, caso ocorra hipótese de justa causa que enseje a 

exclusão de sócio ou caso um ou mais sócios ponham em risco a continuidade 

da empresa em virtude de atos de inegável gravidade.
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§ 2º Nos casos referidos no § 1º deste artigo, realizar-se-á reunião ou 

assembléia de acordo com a legislação civil.

Art. 71. Os empresários e as sociedades de que trata esta Lei Comple-

mentar, nos termos da legislação civil, ficam dispensados da publicação de 

qualquer ato societário.

Seção III

Do Nome Empresarial

Art. 72. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos 

da legislação civil, acrescentarão à sua firma ou denominação as expressões 

“Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”, ou suas respectivas abrevia-

ções, “ME” ou “EPP”, conforme o caso, sendo facultativa a inclusão do objeto 

da sociedade. (Revogado pela Lei Complementar n. 155, de 2016) (Vigência)

Seção IV

Do Protesto de Títulos

Art. 73. O protesto de título, quando o devedor for microempresário ou 

empresa de pequeno porte, é sujeito às seguintes condições:

I – sobre os emolumentos do tabelião não incidirão quaisquer acréscimos 

a título de taxas, custas e contribuições para o Estado ou Distrito Federal, 

carteira de previdência, fundo de custeio de atos gratuitos, fundos especiais 

do Tribunal de Justiça, bem como de associação de classe, criados ou que 

venham a ser criados sob qualquer título ou denominação, ressalvada a co-

brança do devedor das despesas de correio, condução e publicação de edital 

para realização da intimação;

II – para o pagamento do título em cartório, não poderá ser exigido cheque 

de emissão de estabelecimento bancário, mas, feito o pagamento por meio de 

cheque, de emissão de estabelecimento bancário ou não, a quitação dada pelo 

tabelionato de protesto será condicionada à efetiva liquidação do cheque;
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III – o cancelamento do registro de protesto, fundado no pagamento do 

título, será feito independentemente de declaração de anuência do credor, 

salvo no caso de impossibilidade de apresentação do original protestado;

IV – para os fins do disposto no caput e nos incisos I, II e III do caput 

deste artigo, o devedor deverá provar sua qualidade de microempresa ou de 

empresa de pequeno porte perante o tabelionato de protestos de títulos, me-

diante documento expedido pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas, conforme o caso;

V – quando o pagamento do título ocorrer com cheque sem a devida provi-

são de fundos, serão automaticamente suspensos pelos cartórios de protesto, 

pelo prazo de 1 (um) ano, todos os benefícios previstos para o devedor neste 

artigo, independentemente da lavratura e registro do respectivo protesto.

Art. 73-A. São vedadas cláusulas contratuais relativas à limitação da emis-

são ou circulação de títulos de crédito ou direitos creditórios originados de ope-

rações de compra e venda de produtos e serviços por microempresas e empre-

sas de pequeno porte. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

CAPÍTULO XII

DO ACESSO À JUSTIÇA

Seção I

Do Acesso aos Juizados Especiais

Art. 74. Aplica-se às microempresas e às empresas de pequeno porte de 

que trata esta Lei Complementar o disposto no § 1º do art. 8º da Lei n. 9.099, 

de 26 de setembro de 1995, e no inciso I do caput do art. 6º da Lei n. 10.259, 

de 12 de julho de 2001, as quais, assim como as pessoas físicas capazes, pas-

sam a ser admitidas como proponentes de ação perante o Juizado Especial, 

excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.
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Art. 74-A. O Poder Judiciário, especialmente por meio do Conselho Na-

cional de Justiça - CNJ, e o Ministério da Justiça implementarão medidas para 

disseminar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e em-

presas de pequeno porte em suas respectivas áreas de competência. (Incluí-

do pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

Seção II

Da Conciliação Prévia, Mediação e Arbitragem

Art. 75. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão ser es-

timuladas a utilizar os institutos de conciliação prévia, mediação e arbitragem 

para solução dos seus conflitos.

§ 1º Serão reconhecidos de pleno direito os acordos celebrados no âmbito 

das comissões de conciliação prévia.

§ 2º O estímulo a que se refere o caput deste artigo compreenderá 

campanhas de divulgação, serviços de esclarecimento e tratamento dife-

renciado, simplificado e favorecido no tocante aos custos administrativos e 

honorários cobrados.

Seção III

Das Parcerias

Art. 75-A. Para fazer face às demandas originárias do estímulo previs-

to nos arts. 74 e 75 desta Lei Complementar, entidades privadas, públicas, 

inclusive o Poder Judiciário, poderão firmar parcerias entre si, objetivando a 

instalação ou utilização de ambientes propícios para a realização dos procedi-

mentos inerentes a busca da solução de conflitos.

Art. 75-B. (VETADO). (Incluído pela Lei Complementar n. 155, de 2016) 

Produção de efeito
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CAPÍTULO XIII

DO APOIO E DA REPRESENTAÇÃO

Art. 76. Para o cumprimento do disposto nesta Lei Complementar, bem 

como para desenvolver e acompanhar políticas públicas voltadas às micro-

empresas e empresas de pequeno porte, o poder público, em consonância 

com o Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 

sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, deverá incentivar e apoiar a criação de fóruns com participação dos 

órgãos públicos competentes e das entidades vinculadas ao setor.

Parágrafo único. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior coordenará com as entidades representativas das microempresas e 

empresas de pequeno porte a implementação dos fóruns regionais nas uni-

dades da federação.

Art. 76. Para o cumprimento do disposto nesta Lei Complementar, bem 

como para desenvolver e acompanhar políticas públicas voltadas às microem-

presas e empresas de pequeno porte, o poder público, em consonância com 

o Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sob a 

coordenação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Re-

pública, deverá incentivar e apoiar a criação de fóruns com participação dos 

órgãos públicos competentes e das entidades vinculadas ao setor. (Redação 

dada pela Lei n. 12.792, de 2013)

Parágrafo único. A Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência 

da República coordenará com as entidades representativas das microempre-

sas e empresas de pequeno porte a implementação dos fóruns regionais nas 

unidades da federação. (Redação dada pela Lei n. 12.792, de 2013)

Art. 76-A. As instituições de representação e apoio empresarial deve-

rão promover programas de sensibilização, de informação, de orientação e 

apoio, de educação fiscal, de regularidade dos contratos de trabalho e de 

adoção de sistemas informatizados e eletrônicos, como forma de estímulo à 
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formalização de empreendimentos, de negócios e empregos, à ampliação da 

competitividade e à disseminação do associativismo entre as microempresas, 

os microempreendedores individuais, as empresas de pequeno porte e equi-

parados. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

CAPÍTULO XIV

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 77. Promulgada esta Lei Complementar, o Comitê Gestor expedirá, em 

30 (trinta) meses, as instruções que se fizerem necessárias à sua execução.

§ 1º O Ministério do Trabalho e Emprego, a Secretaria da Receita Federal, 

a Secretaria da Receita Previdenciária, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios deverão editar, em 1 (um) ano, as leis e demais atos necessários 

para assegurar o pronto e imediato tratamento jurídico diferenciado, simplifi-

cado e favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte.

§ 2º A administração direta e indireta federal, estadual e municipal e as 

entidades paraestatais acordarão, no prazo previsto no § 1º deste artigo, as 

providências necessárias à adaptação dos respectivos atos normativos ao dis-

posto nesta Lei Complementar.

§ 3º (VETADO).

§ 4º O Comitê Gestor regulamentará o disposto no inciso I do § 6º do art. 

13 desta Lei Complementar até 31 de dezembro de 2008.

§ 5º A partir de 1º de janeiro de 2009, perderão eficácia as substituições 

tributárias que não atenderem à disciplina estabelecida na forma do § 4º 

deste artigo.

§ 6º O Comitê de que trata o inciso III do caput do art. 2º desta Lei Com-

plementar expedirá, até 31 de dezembro de 2009, as instruções que se fize-

rem necessárias relativas a sua competência.

Art. 78. (REVOGADO)
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Art. 79. Será concedido, para ingresso no Simples Nacional, parcelamento, 

em até 100 (cem) parcelas mensais e sucessivas, dos débitos com o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ou com as Fazendas Públicas federal, estadu-

al ou municipal, de responsabilidade da microempresa ou empresa de pequeno 

porte e de seu titular ou sócio, com vencimento até 30 de junho de 2008.

§ 1º O valor mínimo da parcela mensal será de R$ 100,00 (cem reais), 

considerados isoladamente os débitos para com a Fazenda Nacional, para 

com a Seguridade Social, para com a Fazenda dos Estados, dos Municípios ou 

do Distrito Federal.

§ 2º Esse parcelamento alcança inclusive débitos inscritos em dívida ativa.

§ 3º O parcelamento será requerido à respectiva Fazenda para com a qual 

o sujeito passivo esteja em débito.

§ 3º-A O parcelamento deverá ser requerido no prazo estabelecido em 

regulamentação do Comitê Gestor.

§ 4º Aplicam-se ao disposto neste artigo as demais regras vigentes para 

parcelamento de tributos e contribuições federais, na forma regulamentada 

pelo Comitê Gestor.

§ 5º (VETADO)

§ 6º (VETADO)

§ 7º (VETADO)

§ 8º (VETADO)

§ 9º O parcelamento de que trata o caput deste artigo não se aplica na 

hipótese de reingresso de microempresa ou empresa de pequeno porte no 

Simples Nacional.

Art. 79-A. (VETADO)

Art. 79-B. Excepcionalmente para os fatos geradores ocorridos em julho 

de 2007, os tributos apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei Comple-

mentar deverão ser pagos até o último dia útil de agosto de 2007.
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Art. 79-C. A microempresa e a empresa de pequeno porte que, em 30 

de junho de 2007, se enquadravam no regime previsto na Lei no 9.317, de 5 

de dezembro de 1996, e que não ingressaram no regime previsto no art. 12 

desta Lei Complementar sujeitar-se-ão, a partir de 1º de julho de 2007, às 

normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

§ 1º Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá 

optar pelo recolhimento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ 

e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL na forma do lucro real, 

trimestral ou anual, ou do lucro presumido.

§ 2º A opção pela tributação com base no lucro presumido dar-se-á pelo 

pagamento, no vencimento, do IRPJ e da CSLL devidos, correspondente ao 3º 

(terceiro) trimestre de 2007 e, no caso do lucro real anual, com o pagamento do 

IRPJ e da CSLL relativos ao mês de julho de 2007 com base na estimativa mensal.

Art. 79-D Excepcionalmente, para os fatos geradores ocorridos entre 1º 

de julho de 2007 e 31 de dezembro de 2008, as pessoas jurídicas que exer-

çam atividade sujeita simultaneamente à incidência do IPI e do ISS deverão 

recolher o ISS diretamente ao Município em que este imposto é devido até o 

último dia útil de fevereiro de 2009, aplicando-se, até esta data, o disposto 

no parágrafo único do art. 100 da Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 

Código Tributário Nacional - CTN.

Art. 79-E. A empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional 

em 31 de dezembro de 2011 que durante o ano-calendário de 2011 auferir 

receita bruta total anual entre R$ 2.400.000,01 (dois milhões, quatrocentos 

mil reais e um centavo) e R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil 

reais) continuará automaticamente incluída no Simples Nacional com efei-

tos a partir de 1º de janeiro de 2012, ressalvado o direito de exclusão por 

comunicação da optante.

Art. 79-E. A empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional 

em 31 de dezembro de 2017 que durante o ano-calendário de 2017 auferir 

receita bruta total anual entre R$ 3.600.000,01 (três milhões, seiscentos mil 
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reais e um centavo) e R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil re-

ais) continuaráautomaticamente incluída no Simples Nacional com efeitos a 

partir de 1º de janeiro de 2018, ressalvado o direito de exclusão por comu-

nicação da optante. (Redação dada pela Lei Complementar n. 155, de 2016) 

Produção de efeito

Art. 80. O art. 21 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, fica acrescido 

dos seguintes §§ 2º e 3º, passando o parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 21..........................................................................

.............................................................................................

§ 2º É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mí-

nimo mensal do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado 

contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho 

com empresa ou equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela ex-

clusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

§ 3º O segurado que tenha contribuído na forma do § 2º deste artigo e 

pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obten-

ção da aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem recíproca 

do tempo de contribuição a que se refere o art. 94 da Lei no8.213, de 24 de 

julho de 1991, deverá complementar a contribuição mensal mediante o reco-

lhimento de mais 9% (nove por cento), acrescido dos juros moratórios de que 

trata o disposto no art. 34 desta Lei.” (NR)

Art. 81. O art. 45 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar 

com as seguintes alterações:

“Art. 45..........................................................................

.............................................................................................

§ 2º Para apuração e constituição dos créditos a que se refere o § 1º deste 

artigo, a Seguridade Social utilizará como base de incidência o valor da média 

aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, reajustados, corres-

pondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo decorrido 

desde a competência julho de 1994.

...........................................................................................
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§ 4º Sobre os valores apurados na forma dos §§ 2º e 3º deste artigo inci-

dirão juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, capita-

lizados anualmente, limitados ao percentual máximo de 50% (cinqüenta por 

cento), e multa de 10% (dez por cento).

............................................................................................

§ 7º A contribuição complementar a que se refere o § 3º do art. 21 desta Lei 

será exigida a qualquer tempo, sob pena de indeferimento do benefício.” (NR)

Art. 82. A Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:

“Art. 9º ..........................................................................

§ 1º O Regime Geral de Previdência Social - RGPS garante a cobertura de 

todas as situações expressas no art. 1º desta Lei, exceto as de desemprego 

involuntário, objeto de lei específica, e de aposentadoria por tempo de contri-

buição para o trabalhador de que trata o § 2º do art. 21 da Lei no 8.212, de 

24 de julho de 1991.

.............…..............................……...........................” (NR)

“Art....................….........................................................

I – c) aposentadoria por tempo de contribuição;

.........................................................................................

§ 3º O segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, 

sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e o segurado facultati-

vo que contribuam na forma do § 2º do art. 21 da Lei n. 8.212, de 24 de julho 

de 1991, não farão jus à aposentadoria por tempo de contribuição.” (NR)

“Art. 55........................................................................

..........................................................................................

§ 4º Não será computado como tempo de contribuição, para efeito de con-

cessão do benefício de que trata esta subseção, o período em que o segurado 

contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do § 2º do 

art. 21 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, salvo se tiver complementado 

as contribuições na forma do § 3º do mesmo artigo.” (NR)
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Art. 83. O art. 94 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, fica acrescido 

do seguinte § 2º, passando o parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 94.........................................................................

..............................................................................................

§ 2º Não será computado como tempo de contribuição, para efeito dos 

benefícios previstos em regimes próprios de previdência social, o período 

em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na 

forma do § 2º do art. 21 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, salvo se 

complementadas as contribuições na forma do § 3º do mesmo artigo.” (NR)

Art. 84. O art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada 

pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido 

do seguinte § 3º:

“Art. 58........................................................................

..............................................................................................

§ 3º Poderão ser fixados, para as microempresas e empresas de peque-

no porte, por meio de acordo ou convenção coletiva, em caso de transpor-

te fornecido pelo empregador, em local de difícil acesso ou não servido por 

transporte público, o tempo médio despendido pelo empregado, bem como a 

forma e a natureza da remuneração.” (NR)

Art. 85. (VETADO).

Art. 85-A. Caberá ao Poder Público Municipal designar Agente de Desen-

volvimento para a efetivação do disposto nesta Lei Complementar, observa-

das as especificidades locais.

§ 1º A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício 

de articulação das ações públicas para a promoção do desenvolvimento local 

e territorial, mediante ações locais ou comunitárias, individuais ou coletivas, 

que visem ao cumprimento das disposições e diretrizes contidas nesta Lei 

Complementar, sob supervisão do órgão gestor local responsável pelas políti-

cas de desenvolvimento.

§ 2º O Agente de Desenvolvimento deverá preencher os seguintes requisitos:
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I – residir na área da comunidade em que atuar;

II – haver concluído, com aproveitamento, curso de qualificação básica 

para a formação de Agente de Desenvolvimento; e

III – haver concluído o ensino fundamental.

III – possuir formação ou experiência compatível com a função a ser exer-

cida; (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

IV – ser preferencialmente servidor efetivo do Município. (Incluído pela Lei 

Complementar n. 147, de 2014)

§ 3º O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, jun-

tamente com as entidades municipalistas e de apoio e representação em-

presarial, prestarão suporte aos referidos agentes na forma de capacitação, 

estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercâmbio de informações 

e experiências.

§ 3º A Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República 

juntamente com as entidades municipalistas e de apoio e representação em-

presarial prestarão suporte aos referidos agentes na forma de capacitação, 

estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercâmbio de informações e 

experiências. (Redação dada pela Lei n. 12.792, de 2013)

Art. 86. As matérias tratadas nesta Lei Complementar que não sejam 

reservadas constitucionalmente a lei complementar poderão ser objeto de 

alteração por lei ordinária.

Art. 87. O § 1º do art. 3º da Lei Complementar n. 63, de 11 de janeiro de 

1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º.......................................................................

§ 1º O valor adicionado corresponderá, para cada Município:

I – ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de 

serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em 

cada ano civil;
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II – nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o parágrafo 

único do art. 146 da Constituição Federal, e, em outras situações, em que se 

dispensem os controles de entrada, considerar-se-á como valor adicionado o 

percentual de 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta.

...................................................................................” (NR)

Art. 87-A. Os Poderes Executivos da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios expedirão, anualmente, até o dia 30 de novembro, cada um, em 

seus respectivos âmbitos de competência, decretos de consolidação da regu-

lamentação aplicável relativamente às microempresas e empresas de peque-

no porte. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

Art. 88. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 

ressalvado o regime de tributação das microempresas e empresas de peque-

no porte, que entra em vigor em 1º de julho de 2007.

Art. 89. Ficam revogadas, a partir de 1º de julho de 2007, a Lei n. 9.317, 

de 5 de dezembro de 1996, e a Lei n. 9.841, de 5 de outubro de 1999.

Brasília, 14 de dezembro de 2006; 185º da Independência e 118º da 

República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Guido Mantega

Luiz Marinho

Luiz Fernando Furlan

Dilma Rousseff

Este texto não substitui o publicado no DOU de 15.12.2006, republicado em 

31.1.2009, republicado em 31.1.2012 e republicado em 6.3.2012
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LEI N. 11.101, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2005

Mensagem de veto
Vigência

Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a 
falência do empresário e da sociedade empresária.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudi-

cial e a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante referi-

dos simplesmente como devedor.

Art. 2º Esta Lei não se aplica a:

I – empresa pública e sociedade de economia mista;

II – instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, con-

sórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano 

de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e 

outras entidades legalmente equiparadas às anteriores.

Art. 3º É competente para homologar o plano de recuperação extrajudi-

cial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do 

principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede 

fora do Brasil.

Art. 4º (VETADO)
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CAPÍTULO II

DISPOSIÇÕES COMUNS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL E À FALÊNCIA

Seção I

Disposições Gerais

Art. 5º Não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência:

I – as obrigações a título gratuito;

II – as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação 

judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o 

devedor.

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e 

execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do 

sócio solidário.

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) 

(Vigência)

I – suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas 

ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

II – suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive da-

quelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou 

obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

III – proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, seques-

tro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do 

devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou 

obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei 

n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação 

que demandar quantia ilíquida.
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§ 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, 

exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas 

as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere 

o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a 

apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores 

pelo valor determinado em sentença.

§ 3º O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1º e 2º deste artigo 

poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recupe-

ração judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o 

crédito incluído na classe própria.

§ 4º Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo 

em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) 

dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecen-

do-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar 

suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam 

os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento 

e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, 

prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde 

que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Re-

dação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 4º-A. O decurso do prazo previsto no § 4º deste artigo sem a delibera-

ção a respeito do plano de recuperação judicial proposto pelo devedor faculta 

aos credores a propositura de plano alternativo, na forma dos §§ 4º, 5º, 6º 

e 7º do art. 56 desta Lei, observado o seguinte: (Incluído pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

I – as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput 

deste artigo não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano al-

ternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 

4º deste artigo ou no § 4º do art. 56 desta Lei; (Incluído pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)
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II – as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do 

caput deste artigo perdurarão por 180 (cento e oitenta) dias contados do final 

do prazo referido no § 4º deste artigo, ou da realização da assembleia-geral 

de credores referida no § 4º do art. 56 desta Lei, caso os credores apresen-

tem plano alternativo no prazo referido no inciso I deste parágrafo ou no 

prazo referido no § 4º do art. 56 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

§ 5º Aplica-se o disposto no § 2º deste artigo à recuperação judicial du-

rante o período de suspensão de que trata o § 4º deste artigo, mas, após o 

fim da suspensão, as execuções trabalhistas poderão ser normalmente con-

cluídas, ainda que o crédito já esteja inscrito no quadro-geral de credores.

§ 5º O disposto no § 2º deste artigo aplica-se à recuperação judicial du-

rante o período de suspensão de que trata o § 4º deste artigo. (Redação dada 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 6º Independentemente da verificação periódica perante os cartórios de 

distribuição, as ações que venham a ser propostas contra o devedor deverão 

ser comunicadas ao juízo da falência ou da recuperação judicial:

I – pelo juiz competente, quando do recebimento da petição inicial;

II – pelo devedor, imediatamente após a citação.

§ 7º As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento 

da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos 

do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica. (Revogado 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 7º (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 7º-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica 

aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, 

a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão 

dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à ma-

nutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se 

refere o § 4º deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação 
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jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 

(Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Có-

digo. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se 

aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da re-

cuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que 

recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empre-

sarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada 

mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei n. 13.105, 

de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no 

art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 8º A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial pre-

vine a jurisdição para qualquer outro pedido de recuperação judicial ou de 

falência, relativo ao mesmo devedor.

§ 8º A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial ou a 

homologação de recuperação extrajudicial previne a jurisdição para qualquer 

outro pedido de falência, de recuperação judicial ou de homologação de recu-

peração extrajudicial relativo ao mesmo devedor. (Redação dada pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

§ 9º O processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência 

não autoriza o administrador judicial a recusar a eficácia da convenção de 

arbitragem, não impedindo ou suspendendo a instauração de procedimento 

arbitral. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 10 (VETADO). (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 11 O disposto no § 7º-B deste artigo aplica-se, no que couber, às exe-

cuções fiscais e às execuções de ofício que se enquadrem respectivamente 

nos incisos VII e VIII do caput do art. 114 da Constituição Federal, vedados a 

expedição de certidão de crédito e o arquivamento das execuções para efei-

to de habilitação na recuperação judicial ou na falência. (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)
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§ 12 Observado o disposto no art. 300 da Lei n. 13.105, de 16 de março 
de 2015 (Código de Processo Civil), o juiz poderá antecipar total ou parcial-
mente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial. 

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 13 Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e 

obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades co-

operativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei n. 5.764, de 16 

de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida 

no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à 

saúde for cooperativa médica. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 6º-A. É vedado ao devedor, até a aprovação do plano de recuperação 

judicial, distribuir lucros ou dividendos a sócios e acionistas, sujeitando-se o in-

frator ao disposto no art. 168 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020)

Art. 6º-B. Não se aplica o limite percentual de que tratam os arts. 15 e 

16 da Lei n. 9.065, de 20 de junho de 1995, à apuração do imposto sobre a 

renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a parcela 

do lucro líquido decorrente de ganho de capital resultante da alienação judi-

cial de bens ou direitos, de que tratam os arts. 60, 66 e 141 desta Lei, pela 

pessoa jurídica em recuperação judicial ou com falência decretada.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipóte-

se em que o ganho de capital decorra de transação efetuada com:

I – pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interli-

gada; ou

II – pessoa física que seja acionista controlador, sócio, titular ou adminis-

trador da pessoa jurídica devedora.

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 6º-C. É vedada atribuição de responsabilidade a terceiros em decor-

rência do mero inadimplemento de obrigações do devedor falido ou em re-

cuperação judicial, ressalvadas as garantias reais e fidejussórias, bem como 

as demais hipóteses reguladas por esta Lei. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)
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Seção II

Da Verificação e da Habilitação de Créditos

Art. 7º A verificação dos créditos será realizada pelo administrador ju-

dicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do 

devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, po-

dendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§ 1º Publicado o edital previsto no art. 52, § 1º, ou no parágrafo único do 

art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresen-

tar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto 

aos créditos relacionados.

§ 2º O administrador judicial, com base nas informações e documentos 

colhidos na forma do caput e do § 1º deste artigo, fará publicar edital conten-

do a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do 

fim do prazo do § 1º deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo 

comum em que as pessoas indicadas no art. 8º desta Lei terão acesso aos 

documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação.

Art. 7º-A. Na falência, após realizadas as intimações e publicado o edital, 

conforme previsto, respectivamente, no inciso XIII do caput e no § 1º do art. 

99 desta Lei, o juiz instaurará, de ofício, para cada Fazenda Pública credora, 

incidente de classificação de crédito público e determinará a sua intimação 

eletrônica para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente diretamente ao 

administrador judicial ou em juízo, a depender do momento processual, a re-

lação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos 

cálculos, da classificação e das informações sobre a situação atual. (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º Para efeito do disposto no caput deste artigo, considera-se Fazenda 

Pública credora aquela que conste da relação do edital previsto no § 1º do art. 

99 desta Lei, ou que, após a intimação prevista no inciso XIII do caput do art. 

99 desta Lei, alegue nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, possuir crédito 

contra o falido. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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§ 2º Os créditos não definitivamente constituídos, não inscritos em dívida 

ativa ou com exigibilidade suspensa poderão ser informados em momento 

posterior. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 3º Encerrado o prazo de que trata o caput deste artigo: (Incluído pela 

Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – o falido, os demais credores e o administrador judicial disporão do 

prazo de 15 (quinze) dias para manifestar objeções, limitadamente, sobre os 

cálculos e a classificação para os fins desta Lei; (Incluído pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

II – a Fazenda Pública, ultrapassado o prazo de que trata o inciso I deste 

parágrafo, será intimada para prestar, no prazo de 10 (dez) dias, eventuais 

esclarecimentos a respeito das manifestações previstas no referido inciso; 

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

III – os créditos serão objeto de reserva integral até o julgamento defini-

tivo quando rejeitados os argumentos apresentados de acordo com o inciso II 

deste parágrafo; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

IV – os créditos incontroversos, desde que exigíveis, serão imediatamente 

incluídos no quadro-geral de credores, observada a sua classificação; (Inclu-

ído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

V – o juiz, anteriormente à homologação do quadro-geral de credores, 

concederá prazo comum de 10 (dez) dias para que o administrador judicial e 

a Fazenda Pública titular de crédito objeto de reserva manifestem-se sobre a 

situação atual desses créditos e, ao final do referido prazo, decidirá acerca da 

necessidade de mantê-la. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 4º Com relação à aplicação do disposto neste artigo, serão observadas 

as seguintes disposições: (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – a decisão sobre os cálculos e a classificação dos créditos para os fins 

do disposto nesta Lei, bem como sobre a arrecadação dos bens, a realização 

do ativo e o pagamento aos credores, competirá ao juízo falimentar; (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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II – a decisão sobre a existência, a exigibilidade e o valor do crédito, ob-

servado o disposto no inciso II do caput do art. 9º desta Lei e as demais re-

gras do processo de falência, bem como sobre o eventual prosseguimento da 

cobrança contra os corresponsáveis, competirá ao juízo da execução fiscal; 

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

III – a ressalva prevista no art. 76 desta Lei, ainda que o crédito reconhe-

cido não esteja em cobrança judicial mediante execução fiscal, aplicar-se-á, 

no que couber, ao disposto no inciso II deste parágrafo; (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

IV – o administrador judicial e o juízo falimentar deverão respeitar a pre-

sunção de certeza e liquidez de que trata o art. 3º da Lei n. 6.830, de 22 de 

setembro de 1980, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III deste pará-

grafo; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

V – as execuções fiscais permanecerão suspensas até o encerramento da 

falência, sem prejuízo da possibilidade de prosseguimento contra os corres-

ponsáveis; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

VI – a restituição em dinheiro e a compensação serão preservadas, nos 

termos dos arts. 86 e 122 desta Lei; e (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) 

(Vigência)

VII – o disposto no art. 10 desta Lei será aplicado, no que couber, aos cré-

ditos retardatários. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 5º Na hipótese de não apresentação da relação referida no caput deste 

artigo no prazo nele estipulado, o incidente será arquivado e a Fazenda Públi-

ca credora poderá requerer o desarquivamento, observado, no que couber, o 

disposto no art. 10 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 6º As disposições deste artigo aplicam-se, no que couber, às execuções 

fiscais e às execuções de ofício que se enquadrem no disposto nos incisos 

VII e VIII do caput do art. 114 da Constituição Federal. (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)
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§ 7º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos créditos do Fun-

do de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

§ 8º Não haverá condenação em honorários de sucumbência no incidente 

de que trata este artigo. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 8º No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida 

no art. 7º, § 2º, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios 

ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação 

de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se 

contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada 

nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei.

Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 

7º, § 1º, desta Lei deverá conter:

I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comuni-

cação de qualquer ato do processo;

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou 

do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais 

provas a serem produzidas;

IV – a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respec-

tivo instrumento;

V – a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor.

Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deve-

rão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados 

em outro processo.

Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º, § 1º, desta Lei, as 

habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

§ 1º Na recuperação judicial, os titulares de créditos retardatários, exce-

tuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não terão 

direito a voto nas deliberações da assembleia-geral de credores.
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§ 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo ao processo de falência, sal-

vo se, na data da realização da assembleia-geral, já houver sido homologado 

o quadro-geral de credores contendo o crédito retardatário.

§ 3º Na falência, os créditos retardatários perderão o direito a rateios 

eventualmente realizados e ficarão sujeitos ao pagamento de custas, não se 

computando os acessórios compreendidos entre o término do prazo e a data 

do pedido de habilitação.

§ 4º Na hipótese prevista no § 3º deste artigo, o credor poderá requerer 

a reserva de valor para satisfação de seu crédito.

§ 5º As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da ho-

mologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e 

processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei.

§ 6º Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não 

habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento 

ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência 

ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do res-

pectivo crédito.

§ 7º O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das im-

pugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias 

decididas até o momento da sua formação. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

§ 8º As habilitações e as impugnações retardatárias acarretarão a reserva 

do valor para a satisfação do crédito discutido. (Incluído pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

§ 9º A recuperação judicial poderá ser encerrada ainda que não tenha 

havido a consolidação definitiva do quadro-geral de credores, hipótese em 

que as ações incidentais de habilitação e de impugnação retardatárias serão 

redistribuídas ao juízo da recuperação judicial como ações autônomas e ob-

servarão o rito comum. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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§ 10 O credor deverá apresentar pedido de habilitação ou de reserva de 

crédito em, no máximo, 3 (três) anos, contados da data de publicação da 

sentença que decretar a falência, sob pena de decadência. (Incluído pela Lei 

n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 11. Os credores cujos créditos forem impugnados serão intimados 

para contestar a impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, juntando os docu-

mentos que tiverem e indicando outras provas que reputem necessárias.

Art. 12. Transcorrido o prazo do art. 11 desta Lei, o devedor e o Comitê, 

se houver, serão intimados pelo juiz para se manifestar sobre ela no prazo 

comum de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. Findo o prazo a que se refere o caput deste artigo, o 

administrador judicial será intimado pelo juiz para emitir parecer no prazo 

de 5 (cinco) dias, devendo juntar à sua manifestação o laudo elaborado pelo 

profissional ou empresa especializada, se for o caso, e todas as informações 

existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do cré-

dito, constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação.

Art. 13. A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição, instruída 

com os documentos que tiver o impugnante, o qual indicará as provas consi-

deradas necessárias.

Parágrafo único. Cada impugnação será autuada em separado, com os 

documentos a ela relativos, mas terão uma só autuação as diversas impug-

nações versando sobre o mesmo crédito.

Art. 14. Caso não haja impugnações, o juiz homologará, como quadro-ge-

ral de credores, a relação dos credores constante do edital de que trata o art. 

7º, § 2º, desta Lei, dispensada a publicação de que trata o art. 18 desta Lei.

Art. 14. Caso não haja impugnações, o juiz homologará, como quadro-

-geral de credores, a relação dos credores de que trata o § 2º do art. 7º, res-

salvado o disposto no art. 7º-A desta Lei. (Redação dada pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)
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Art. 15. Transcorridos os prazos previstos nos arts. 11 e 12 desta Lei, os 

autos de impugnação serão conclusos ao juiz, que:

I – determinará a inclusão no quadro-geral de credores das habilitações 

de créditos não impugnadas, no valor constante da relação referida no § 2º 

do art. 7º desta Lei;

II – julgará as impugnações que entender suficientemente esclarecidas 

pelas alegações e provas apresentadas pelas partes, mencionando, de cada 

crédito, o valor e a classificação;

III – fixará, em cada uma das restantes impugnações, os aspectos contro-

vertidos e decidirá as questões processuais pendentes;

IV – determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de 

instrução e julgamento, se necessário.

Art. 16. O juiz determinará, para fins de rateio, a reserva de valor para 

satisfação do crédito impugnado.

Parágrafo único. Sendo parcial, a impugnação não impedirá o pagamento 

da parte incontroversa.

Art. 16. Para fins de rateio na falência, deverá ser formado quadro-geral 

de credores, composto pelos créditos não impugnados constantes do edital 

de que trata o § 2º do art. 7º desta Lei, pelo julgamento de todas as impug-

nações apresentadas no prazo previsto no art. 8º desta Lei e pelo julgamento 

realizado até então das habilitações de crédito recebidas como retardatárias. 

(Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º As habilitações retardatárias não julgadas acarretarão a reserva do 

valor controvertido, mas não impedirão o pagamento da parte incontroversa. 

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 2º Ainda que o quadro-geral de credores não esteja formado, o rateio de 

pagamentos na falência poderá ser realizado desde que a classe de credores 

a ser satisfeita já tenha tido todas as impugnações judiciais apresentadas no 

prazo previsto no art. 8º desta Lei, ressalvada a reserva dos créditos contro-

vertidos em função das habilitações retardatárias de créditos distribuídas até 

então e ainda não julgadas. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo.

Parágrafo único. Recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito sus-

pensivo à decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou mo-

dificação do seu valor ou classificação no quadro-geral de credores, para fins 

de exercício de direito de voto em assembleia-geral.

Art. 18. O administrador judicial será responsável pela consolidação do 

quadro-geral de credores, a ser homologado pelo juiz, com base na relação 

dos credores a que se refere o art. 7º, § 2º, desta Lei e nas decisões proferi-

das nas impugnações oferecidas.

Parágrafo único. O quadro-geral, assinado pelo juiz e pelo administrador 

judicial, mencionará a importância e a classificação de cada crédito na data 

do requerimento da recuperação judicial ou da decretação da falência, será 

juntado aos autos e publicado no órgão oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, 

contado da data da sentença que houver julgado as impugnações.

Art. 19. O administrador judicial, o Comitê, qualquer credor ou o repre-

sentante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação 

judicial ou da falência, observado, no que couber, o procedimento ordinário 

previsto no Código de Processo Civil, pedir a exclusão, outra classificação ou 

a retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, 

simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época 

do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores.

§ 1º A ação prevista neste artigo será proposta exclusivamente perante 

o juízo da recuperação judicial ou da falência ou, nas hipóteses previstas no 

art. 6º, §§ 1º e 2º, desta Lei, perante o juízo que tenha originariamente re-

conhecido o crédito.

§ 2º Proposta a ação de que trata este artigo, o pagamento ao titular do 

crédito por ela atingido somente poderá ser realizado mediante a prestação 

de caução no mesmo valor do crédito questionado.

Art. 20. As habilitações dos credores particulares do sócio ilimitadamente 

responsável processar-se-ão de acordo com as disposições desta Seção.
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Seção II-A

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Das Conciliações e das Mediações Antecedentes ou Incidentais aos 

Processos de Recuperação Judicial’

Art. 20-A. A conciliação e a mediação deverão ser incentivadas em qualquer 

grau de jurisdição, inclusive no âmbito de recursos em segundo grau de juris-

dição e nos Tribunais Superiores, e não implicarão a suspensão dos prazos pre-

vistos nesta Lei, salvo se houver consenso entre as partes em sentido contrário 

ou determinação judicial. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 20-B. Serão admitidas conciliações e mediações antecedentes ou in-

cidentais aos processos de recuperação judicial, notadamente: (Incluído pela 

Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – nas fases pré-processual e processual de disputas entre os sócios e 

acionistas de sociedade em dificuldade ou em recuperação judicial, bem como 

nos litígios que envolverem credores não sujeitos à recuperação judicial, nos 

termos dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei, ou credores extraconcursais; (In-

cluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

II – em conflitos que envolverem concessionárias ou permissionárias de 

serviços públicos em recuperação judicial e órgãos reguladores ou entes públi-

cos municipais, distritais, estaduais ou federais; (Incluído pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

III – na hipótese de haver créditos extraconcursais contra empresas em 

recuperação judicial durante período de vigência de estado de calamidade 

pública, a fim de permitir a continuidade da prestação de serviços essenciais; 

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

IV – na hipótese de negociação de dívidas e respectivas formas de paga-

mento entre a empresa em dificuldade e seus credores, em caráter antece-

dente ao ajuizamento de pedido de recuperação judicial. (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)
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§ 1º Na hipótese prevista no inciso IV do caput deste artigo, será facultado 

às empresas em dificuldade que preencham os requisitos legais para requerer 

recuperação judicial obter tutela de urgência cautelar, nos termos do art. 305 

e seguintes da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo 

Civil), a fim de que sejam suspensas as execuções contra elas propostas pelo 

prazo de até 60 (sessenta) dias, para tentativa de composição com seus cre-

dores, em procedimento de mediação ou conciliação já instaurado perante 

o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do tribu-

nal competente ou da câmara especializada, observados, no que couber, os 

arts. 16 e 17 da Lei n. 13.140, de 26 de junho de 2015. (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

§ 2º São vedadas a conciliação e a mediação sobre a natureza jurídica e 

a classificação de créditos, bem como sobre critérios de votação em assem-

bleia-geral de credores. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 3º Se houver pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, observados 

os critérios desta Lei, o período de suspensão previsto no § 1º deste artigo 

será deduzido do período de suspensão previsto no art. 6º desta Lei. (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 20-C. O acordo obtido por meio de conciliação ou de mediação com 

fundamento nesta Seção deverá ser homologado pelo juiz competente con-

forme o disposto no art. 3º desta Lei. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) 

(Vigência)

Parágrafo único. Requerida a recuperação judicial ou extrajudicial em até 

360 (trezentos e sessenta) dias contados do acordo firmado durante o perío-

do da conciliação ou de mediação pré-processual, o credor terá reconstituídos 

seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos 

os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente pratica-

dos no âmbito dos procedimentos previstos nesta Seção. (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)
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Art. 20-D. As sessões de conciliação e de mediação de que trata esta Se-

ção poderão ser realizadas por meio virtual, desde que o Cejusc do tribunal 

competente ou a câmara especializada responsável disponham de meios para 

a sua realização. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Seção III

Do Administrador Judicial e do Comitê de Credores

Art. 21. O administrador judicial será profissional idôneo, preferencial-

mente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou 

pessoa jurídica especializada.

Parágrafo único. Se o administrador judicial nomeado for pessoa jurídica, 

declarar-se-á, no termo de que trata o art. 33 desta Lei, o nome de profis-

sional responsável pela condução do processo de falência ou de recuperação 

judicial, que não poderá ser substituído sem autorização do juiz.

Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do 

Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:

I – na recuperação judicial e na falência:

a) enviar correspondência aos credores constantes na relação de que trata 

o inciso III do caput do art. 51, o inciso III do caput do art. 99 ou o inciso II 

do caput do art. 105 desta Lei, comunicando a data do pedido de recupera-

ção judicial ou da decretação da falência, a natureza, o valor e a classificação 

dada ao crédito;

b) fornecer, com presteza, todas as informações pedidas pelos credores 

interessados;

c) dar extratos dos livros do devedor, que merecerão fé de ofício, a fim de 

servirem de fundamento nas habilitações e impugnações de créditos;

d) exigir dos credores, do devedor ou seus administradores quaisquer in-

formações;

e) elaborar a relação de credores de que trata o § 2º do art. 7º desta Lei;

f) consolidar o quadro-geral de credores nos termos do art. 18 desta Lei;
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g) requerer ao juiz convocação da assembleia-geral de credores nos casos 

previstos nesta Lei ou quando entender necessária sua ouvida para a tomada 

de decisões;

h) contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas es-

pecializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções;

i) manifestar-se nos casos previstos nesta Lei;

j) estimular, sempre que possível, a conciliação, a mediação e outros mé-

todos alternativos de solução de conflitos relacionados à recuperação judicial 

e à falência, respeitados os direitos de terceiros, na forma do § 3º do art. 3º 

da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil); (Inclu-

ído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

k) manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas 

sobre os processos de falência e de recuperação judicial, com a opção de 

consulta às peças principais do processo, salvo decisão judicial em sentido 

contrário; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

l) manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de 

habilitação ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administra-

tivo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores, salvo decisão 

judicial em sentido contrário; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

m) providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos 

ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem 

necessidade de prévia deliberação do juízo; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

II – na recuperação judicial:

a) fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recu-

peração judicial;

b) requerer a falência no caso de descumprimento de obrigação assumida 

no plano de recuperação;

c) apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das ativi-

dades do devedor;
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c) apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das ativi-

dades do devedor, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informa-

ções prestadas pelo devedor; (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) 

(Vigência)

d) apresentar o relatório sobre a execução do plano de recuperação, de 

que trata o inciso III do caput do art. 63 desta Lei;

e) fiscalizar o decurso das tratativas e a regularidade das negociações 

entre devedor e credores; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

f) assegurar que devedor e credores não adotem expedientes dilatórios, 

inúteis ou, em geral, prejudiciais ao regular andamento das negociações; (In-

cluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

g) assegurar que as negociações realizadas entre devedor e credores se-

jam regidas pelos termos convencionados entre os interessados ou, na falta 

de acordo, pelas regras propostas pelo administrador judicial e homologadas 

pelo juiz, observado o princípio da boa-fé para solução construtiva de con-

sensos, que acarretem maior efetividade econômico-financeira e proveito so-

cial para os agentes econômicos envolvidos; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

h) apresentar, para juntada aos autos, e publicar no endereço eletrôni-

co específico relatório mensal das atividades do devedor e relatório sobre o 

plano de recuperação judicial, no prazo de até 15 (quinze) dias contado da 

apresentação do plano, fiscalizando a veracidade e a conformidade das infor-

mações prestadas pelo devedor, além de informar eventual ocorrência das 

condutas previstas no art. 64 desta Lei; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) 

(Vigência)

III – na falência:

a) avisar, pelo órgão oficial, o lugar e hora em que, diariamente, os credo-

res terão à sua disposição os livros e documentos do falido;

b) examinar a escrituração do devedor;

c) relacionar os processos e assumir a representação judicial da massa 

falida;

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7


599

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

c) relacionar os processos e assumir a representação judicial e extrajudi-

cial, incluídos os processos arbitrais, da massa falida; (Redação dada pela Lei 

n. 14.112, de 2020) (Vigência)

d) receber e abrir a correspondência dirigida ao devedor, entregando a ele 

o que não for assunto de interesse da massa;

e) apresentar, no prazo de 40 (quarenta) dias, contado da assinatura do 

termo de compromisso, prorrogável por igual período, relatório sobre as cau-

sas e circunstâncias que conduziram à situação de falência, no qual apontará 

a responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observado o disposto no art. 

186 desta Lei;

f) arrecadar os bens e documentos do devedor e elaborar o auto de arre-

cadação, nos termos dos arts. 108 e 110 desta Lei;

g) avaliar os bens arrecadados;

h) contratar avaliadores, de preferência oficiais, mediante autorização ju-

dicial, para a avaliação dos bens caso entenda não ter condições técnicas para 

a tarefa;

i) praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento dos 

credores;

j) requerer ao juiz a venda antecipada de bens perecíveis, deterioráveis 

ou sujeitos a considerável desvalorização ou de conservação arriscada ou dis-

pendiosa, nos termos do art. 113 desta Lei;

j) proceder à venda de todos os bens da massa falida no prazo máximo 

de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da juntada do auto de arre-

cadação, sob pena de destituição, salvo por impossibilidade fundamentada, 

reconhecida por decisão judicial; (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) 

(Vigência)

l) praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações, diligenciar a 

cobrança de dívidas e dar a respectiva quitação;

m) remir, em benefício da massa e mediante autorização judicial, bens 

apenhados, penhorados ou legalmente retidos;
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n) representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário, advo-

gado, cujos honorários serão previamente ajustados e aprovados pelo Comitê 

de Credores;

o) requerer todas as medidas e diligências que forem necessárias para o 

cumprimento desta Lei, a proteção da massa ou a eficiência da administração;

p) apresentar ao juiz para juntada aos autos, até o 10º (décimo) dia do 

mês seguinte ao vencido, conta demonstrativa da administração, que especi-

fique com clareza a receita e a despesa;

q) entregar ao seu substituto todos os bens e documentos da massa em 

seu poder, sob pena de responsabilidade;

r) prestar contas ao final do processo, quando for substituído, destituído 

ou renunciar ao cargo.

s) arrecadar os valores dos depósitos realizados em processos administra-

tivos ou judiciais nos quais o falido figure como parte, oriundos de penhoras, 

de bloqueios, de apreensões, de leilões, de alienação judicial e de outras hi-

póteses de constrição judicial, ressalvado o disposto nas Leis nos 9.703, de 

17 de novembro de 1998, e 12.099, de 27 de novembro de 2009, e na Lei 

Complementar n. 151, de 5 de agosto de 2015. (Incluído pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

§ 1º As remunerações dos auxiliares do administrador judicial serão fixa-

das pelo juiz, que considerará a complexidade dos trabalhos a serem execu-

tados e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades 

semelhantes.

§ 2º Na hipótese da alínea d do inciso I do caput deste artigo, se houver 

recusa, o juiz, a requerimento do administrador judicial, intimará aquelas 

pessoas para que compareçam à sede do juízo, sob pena de desobediência, 

oportunidade em que as interrogará na presença do administrador judicial, 

tomando seus depoimentos por escrito.

§ 3º Na falência, o administrador judicial não poderá, sem autorização ju-

dicial, após ouvidos o Comitê e o devedor no prazo comum de 2 (dois) dias, 

transigir sobre obrigações e direitos da massa falida e conceder abatimento 

de dívidas, ainda que sejam consideradas de difícil recebimento.
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§ 4º Se o relatório de que trata a alínea e do inciso III do caput deste ar-

tigo apontar responsabilidade penal de qualquer dos envolvidos, o Ministério 

Público será intimado para tomar conhecimento de seu teor.

Art. 23. O administrador judicial que não apresentar, no prazo estabeleci-

do, suas contas ou qualquer dos relatórios previstos nesta Lei será intimado 

pessoalmente a fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de desobediência.

Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput deste artigo, o juiz destituirá 

o administrador judicial e nomeará substituto para elaborar relatórios ou or-

ganizar as contas, explicitando as responsabilidades de seu antecessor.

Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do 

administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o 

grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o 

desempenho de atividades semelhantes.

§ 1º Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não 

excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à 

recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

§ 2º Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao ad-

ministrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 

154 e 155 desta Lei.

§ 3º O administrador judicial substituído será remunerado proporcional-

mente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for 

destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das 

obrigações fixadas nesta Lei, hipóteses em que não terá direito à remuneração.

§ 4º Também não terá direito a remuneração o administrador que tiver 

suas contas desaprovadas.

§ 5º A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 

2% (dois por cento), no caso de microempresas e empresas de pequeno por-

te. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)
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§ 5º A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 

2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno 

porte, bem como na hipótese de que trata o art. 70-A desta Lei. (Redação 

dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 25. Caberá ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas re-

lativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente 

contratadas para auxiliá-lo.

Art. 26. O Comitê de Credores será constituído por deliberação de qualquer 

das classes de credores na assembleia-geral e terá a seguinte composição:

I – 1 (um) representante indicado pela classe de credores trabalhistas, 

com 2 (dois) suplentes;

II – 1 (um) representante indicado pela classe de credores com direitos 

reais de garantia ou privilégios especiais, com 2 (dois) suplentes;

III – 1 (um) representante indicado pela classe de credores quirografários 

e com privilégios gerais, com 2 (dois) suplentes.

IV – 1 (um) representante indicado pela classe de credores representan-

tes de microempresas e empresas de pequeno porte, com 2 (dois) suplentes. 

(Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 1º A falta de indicação de representante por quaisquer das classes não 

prejudicará a constituição do Comitê, que poderá funcionar com número infe-

rior ao previsto no caput deste artigo.

§ 2º O juiz determinará, mediante requerimento subscrito por credores 

que representem a maioria dos créditos de uma classe, independentemente 

da realização de assembleia:

I – a nomeação do representante e dos suplentes da respectiva classe 

ainda não representada no Comitê; ou

II – a substituição do representante ou dos suplentes da respectiva classe.

§ 3º Caberá aos próprios membros do Comitê indicar, entre eles, quem irá 

presidi-lo.
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Art. 27. O Comitê de Credores terá as seguintes atribuições, além de ou-

tras previstas nesta Lei:

I – na recuperação judicial e na falência:

a) fiscalizar as atividades e examinar as contas do administrador judicial;

b) zelar pelo bom andamento do processo e pelo cumprimento da lei;

c) comunicar ao juiz, caso detecte violação dos direitos ou prejuízo aos 

interesses dos credores;

d) apurar e emitir parecer sobre quaisquer reclamações dos interessados;

e) requerer ao juiz a convocação da assembleia-geral de credores;

f) manifestar-se nas hipóteses previstas nesta Lei;

II – na recuperação judicial:

a) fiscalizar a administração das atividades do devedor, apresentando, a 

cada 30 (trinta) dias, relatório de sua situação;

b) fiscalizar a execução do plano de recuperação judicial;

c) submeter à autorização do juiz, quando ocorrer o afastamento do de-

vedor nas hipóteses previstas nesta Lei, a alienação de bens do ativo per-

manente, a constituição de ônus reais e outras garantias, bem como atos de 

endividamento necessários à continuação da atividade empresarial durante o 

período que antecede a aprovação do plano de recuperação judicial.

§ 1º As decisões do Comitê, tomadas por maioria, serão consignadas em 

livro de atas, rubricado pelo juízo, que ficará à disposição do administrador 

judicial, dos credores e do devedor.

§ 2º Caso não seja possível a obtenção de maioria em deliberação do Co-

mitê, o impasse será resolvido pelo administrador judicial ou, na incompati-

bilidade deste, pelo juiz.

Art. 28. Não havendo Comitê de Credores, caberá ao administrador judi-

cial ou, na incompatibilidade deste, ao juiz exercer suas atribuições.

Art. 29. Os membros do Comitê não terão sua remuneração custeada pelo 

devedor ou pela massa falida, mas as despesas realizadas para a realização 

de ato previsto nesta Lei, se devidamente comprovadas e com a autorização 

do juiz, serão ressarcidas atendendo às disponibilidades de caixa.
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Art. 30. Não poderá integrar o Comitê ou exercer as funções de admi-

nistrador judicial quem, nos últimos 5 (cinco) anos, no exercício do cargo de 

administrador judicial ou de membro do Comitê em falência ou recuperação 

judicial anterior, foi destituído, deixou de prestar contas dentro dos prazos 

legais ou teve a prestação de contas desaprovada.

§ 1º Ficará também impedido de integrar o Comitê ou exercer a função 

de administrador judicial quem tiver relação de parentesco ou afinidade até 

o 3º (terceiro) grau com o devedor, seus administradores, controladores ou 

representantes legais ou deles for amigo, inimigo ou dependente.

§ 2º O devedor, qualquer credor ou o Ministério Público poderá requerer 

ao juiz a substituição do administrador judicial ou dos membros do Comitê 

nomeados em desobediência aos preceitos desta Lei.

§ 3º O juiz decidirá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre o reque-

rimento do § 2º deste artigo.

Art. 31. O juiz, de ofício ou a requerimento fundamentado de qualquer 

interessado, poderá determinar a destituição do administrador judicial ou de 

quaisquer dos membros do Comitê de Credores quando verificar desobediên-

cia aos preceitos desta Lei, descumprimento de deveres, omissão, negligên-

cia ou prática de ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros.

§ 1º No ato de destituição, o juiz nomeará novo administrador judicial ou 

convocará os suplentes para recompor o Comitê.

§ 2º Na falência, o administrador judicial substituído prestará contas no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos §§ 1º a 6º do art. 154 desta Lei.

Art. 32. O administrador judicial e os membros do Comitê responderão 

pelos prejuízos causados à massa falida, ao devedor ou aos credores por dolo 

ou culpa, devendo o dissidente em deliberação do Comitê consignar sua dis-

cordância em ata para eximir-se da responsabilidade.
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Art. 33. O administrador judicial e os membros do Comitê de Credores, logo 

que nomeados, serão intimados pessoalmente para, em 48 (quarenta e oito) 

horas, assinar, na sede do juízo, o termo de compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes.

Art. 34. Não assinado o termo de compromisso no prazo previsto no art. 

33 desta Lei, o juiz nomeará outro administrador judicial.

Seção IV

Da Assembleia-Geral de Credores

Art. 35. A assembleia-geral de credores terá por atribuições deliberar 

sobre:

I – na recuperação judicial:

a) aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial 

apresentado pelo devedor;

b) a constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros e 

sua substituição;

c) (VETADO)

d) o pedido de desistência do devedor, nos termos do § 4º do art. 52 desta Lei;

e) o nome do gestor judicial, quando do afastamento do devedor;

f) qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores;

g) alienação de bens ou direitos do ativo não circulante do devedor, não 

prevista no plano de recuperação judicial; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

II – na falência:

a) (VETADO)

b) a constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros e 

sua substituição;

c) a adoção de outras modalidades de realização do ativo, na forma do art. 

145 desta Lei;
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d) qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores.

Art. 36. A assembleia-geral de credores será convocada pelo juiz por edital 

publicado no órgão oficial e em jornais de grande circulação nas localidades da 

sede e filiais, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, o qual conterá:

Art. 36. A assembleia-geral de credores será convocada pelo juiz por 

meio de edital publicado no diário oficial eletrônico e disponibilizado no sítio 

eletrônico do administrador judicial, com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias, o qual conterá: (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – local, data e hora da assembleia em 1ª (primeira) e em 2ª (segunda) 

convocação, não podendo esta ser realizada menos de 5 (cinco) dias depois 

da 1ª (primeira);

II – a ordem do dia;

III – local onde os credores poderão, se for o caso, obter cópia do plano de 

recuperação judicial a ser submetido à deliberação da assembleia.

§ 1º Cópia do aviso de convocação da assembleia deverá ser afixada de 

forma ostensiva na sede e filiais do devedor.

§ 2º Além dos casos expressamente previstos nesta Lei, credores que 

representem no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do valor total dos cré-

ditos de uma determinada classe poderão requerer ao juiz a convocação de 

assembleia-geral.

§ 3º As despesas com a convocação e a realização da assembleia-geral cor-

rem por conta do devedor ou da massa falida, salvo se convocada em virtude 

de requerimento do Comitê de Credores ou na hipótese do § 2º deste artigo.

Art. 37. A assembleia será presidida pelo administrador judicial, que de-

signará 1 (um) secretário dentre os credores presentes.

§ 1º Nas deliberações sobre o afastamento do administrador judicial ou 

em outras em que haja incompatibilidade deste, a assembleia será presidida 

pelo credor presente que seja titular do maior crédito.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7


607

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 2º A assembleia instalar-se-á, em 1ª (primeira) convocação, com a pre-

sença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, 

computados pelo valor, e, em 2ª (segunda) convocação, com qualquer número.

§ 3º Para participar da assembleia, cada credor deverá assinar a lista de 

presença, que será encerrada no momento da instalação.

§ 4º O credor poderá ser representado na assembleia-geral por manda-

tário ou representante legal, desde que entregue ao administrador judicial, 

até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista no aviso de convocação, 

documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos 

autos do processo em que se encontre o documento.

§ 5º Os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados 

titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de 

acidente de trabalho que não comparecerem, pessoalmente ou por procura-

dor, à assembleia.

§ 6º Para exercer a prerrogativa prevista no § 5º deste artigo, o sindicato 

deverá:

I – apresentar ao administrador judicial, até 10 (dez) dias antes da as-

sembleia, a relação dos associados que pretende representar, e o trabalhador 

que conste da relação de mais de um sindicato deverá esclarecer, até 24 (vin-

te e quatro) horas antes da assembleia, qual sindicato o representa, sob pena 

de não ser representado em assembleia por nenhum deles; e

II – (VETADO)

§ 7º Do ocorrido na assembleia, lavrar-se-á ata que conterá o nome dos 

presentes e as assinaturas do presidente, do devedor e de 2 (dois) membros 

de cada uma das classes votantes, e que será entregue ao juiz, juntamente 

com a lista de presença, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Art. 38. O voto do credor será proporcional ao valor de seu crédito, res-

salvado, nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, o disposto no 

§ 2º do art. 45 desta Lei.
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Parágrafo único. Na recuperação judicial, para fins exclusivos de votação 

em assembleia-geral, o crédito em moeda estrangeira será convertido para 

moeda nacional pelo câmbio da véspera da data de realização da assembleia.

Art. 39. Terão direito a voto na assembleia-geral as pessoas arroladas no 

quadro-geral de credores ou, na sua falta, na relação de credores apresenta-

da pelo administrador judicial na forma do art. 7º, § 2º, desta Lei, ou, ainda, 

na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor nos termos dos 

arts. 51, incisos III e IV do caput, 99, inciso III do caput, ou 105, inciso II do 

caput, desta Lei, acrescidas, em qualquer caso, das que estejam habilitadas 

na data da realização da assembleia ou que tenham créditos admitidos ou 

alterados por decisão judicial, inclusive as que tenham obtido reserva de im-

portâncias, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 10 desta Lei.

§ 1º Não terão direito a voto e não serão considerados para fins de ve-

rificação do quorum de instalação e de deliberação os titulares de créditos 

excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei.

§ 2º As deliberações da assembleia-geral não serão invalidadas em razão 

de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classifica-

ção de créditos.

§ 3º No caso de posterior invalidação de deliberação da assembleia, ficam res-

guardados os direitos de terceiros de boa-fé, respondendo os credores que apro-

varem a deliberação pelos prejuízos comprovados causados por dolo ou culpa.

§ 4º Qualquer deliberação prevista nesta Lei a ser realizada por meio de 

assembleia-geral de credores poderá ser substituída, com idênticos efeitos, 

por: (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – termo de adesão firmado por tantos credores quantos satisfaçam o 

quórum de aprovação específico, nos termos estabelecidos no art. 45-A desta 

Lei; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

II – votação realizada por meio de sistema eletrônico que reproduza as 

condições de tomada de voto da assembleia-geral de credores; ou (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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III – outro mecanismo reputado suficientemente seguro pelo juiz. (Inclu-

ído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 5º As deliberações nos formatos previstos no § 4º deste artigo serão 

fiscalizadas pelo administrador judicial, que emitirá parecer sobre sua regu-

laridade, previamente à sua homologação judicial, independentemente da 

concessão ou não da recuperação judicial. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

§ 6º O voto será exercido pelo credor no seu interesse e de acordo com 

o seu juízo de conveniência e poderá ser declarado nulo por abusividade so-

mente quando manifestamente exercido para obter vantagem ilícita para si 

ou para outrem. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 7º A cessão ou a promessa de cessão do crédito habilitado deverá ser 

imediatamente comunicada ao juízo da recuperação judicial. (Incluído pela 

Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 40. Não será deferido provimento liminar, de caráter cautelar ou 

antecipatório dos efeitos da tutela, para a suspensão ou adiamento da as-

sembleia-geral de credores em razão de pendência de discussão acerca da 

existência, da quantificação ou da classificação de créditos.

Art. 41. A assembleia-geral será composta pelas seguintes classes de 

credores:

I – titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes 

de acidentes de trabalho;

II – titulares de créditos com garantia real;

III – titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com pri-

vilégio geral ou subordinados.

IV – titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de 

pequeno porte. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 1º Os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho votam 

com a classe prevista no inciso I do caput deste artigo com o total de seu 

crédito, independentemente do valor.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp147.htm#art5


610

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 2º Os titulares de créditos com garantia real votam com a classe pre-

vista no inciso II do caput deste artigo até o limite do valor do bem gravado 

e com a classe prevista no inciso III do caput deste artigo pelo restante do 

valor de seu crédito.

Art. 42. Considerar-se-á aprovada a proposta que obtiver votos favorá-

veis de credores que representem mais da metade do valor total dos créditos 

presentes à assembleia-geral, exceto nas deliberações sobre o plano de recu-

peração judicial nos termos da alínea a do inciso I do caput do art. 35 desta 

Lei, a composição do Comitê de Credores ou forma alternativa de realização 

do ativo nos termos do art. 145 desta Lei.

Art. 43. Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, con-

troladoras, controladas ou as que tenham sócio ou acionista com participação 

superior a 10% (dez por cento) do capital social do devedor ou em que o de-

vedor ou algum de seus sócios detenham participação superior a 10% (dez 

por cento) do capital social, poderão participar da assembleia-geral de credo-

res, sem ter direito a voto e não serão considerados para fins de verificação 

do quorum de instalação e de deliberação.

Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica ao cônjuge ou 

parente, consanguíneo ou afim, colateral até o 2º (segundo) grau, ascen-

dente ou descendente do devedor, de administrador, do sócio controlador, de 

membro dos conselhos consultivo, fiscal ou semelhantes da sociedade deve-

dora e à sociedade em que quaisquer dessas pessoas exerçam essas funções.

Art. 44. Na escolha dos representantes de cada classe no Comitê de Cre-

dores, somente os respectivos membros poderão votar.

Art. 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as 

classes de credores referidas no art. 41 desta Lei deverão aprovar a proposta.

§ 1º Em cada uma das classes referidas nos incisos II e III do art. 41 desta 

Lei, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da 

metade do valor total dos créditos presentes à assembleia e, cumulativamen-

te, pela maioria simples dos credores presentes.
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§ 2º Na classe prevista no inciso I do art. 41 desta Lei, a proposta deverá 

ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independente-

mente do valor de seu crédito.

§ 2º Nas classes previstas nos incisos I e IV do art. 41 desta Lei, a pro-

posta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, in-

dependentemente do valor de seu crédito. (Redação dada pela Lei Comple-

mentar n. 147, de 2014)

§ 3º O credor não terá direito a voto e não será considerado para fins de 

verificação de quorum de deliberação se o plano de recuperação judicial não 

alterar o valor ou as condições originais de pagamento de seu crédito.

Art. 45-A. As deliberações da assembleia-geral de credores previstas 

nesta Lei poderão ser substituídas pela comprovação da adesão de credores 

que representem mais da metade do valor dos créditos sujeitos à recupera-

ção judicial, observadas as exceções previstas nesta Lei. (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º Nos termos do art. 56-A desta Lei, as deliberações sobre o plano de 

recuperação judicial poderão ser substituídas por documento que comprove 

o cumprimento do disposto no art. 45 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

§ 2º As deliberações sobre a constituição do Comitê de Credores poderão 

ser substituídas por documento que comprove a adesão da maioria dos crédi-

tos de cada conjunto de credores previsto no art. 26 desta Lei. (Incluído pela 

Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 3º As deliberações sobre forma alternativa de realização do ativo na 

falência, nos termos do art. 145 desta Lei, poderão ser substituídas por docu-

mento que comprove a adesão de credores que representem 2/3 (dois terços) 

dos créditos. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 4º As deliberações no formato previsto neste artigo serão fiscalizadas 

pelo administrador judicial, que emitirá parecer sobre sua regularidade, com 

oitiva do Ministério Público, previamente à sua homologação judicial, inde-

pendentemente da concessão ou não da recuperação judicial. (Incluído pela 

Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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Art. 46. A aprovação de forma alternativa de realização do ativo na falên-

cia, prevista no art. 145 desta Lei, dependerá do voto favorável de credores 

que representem 2/3 (dois terços) dos créditos presentes à assembleia.

CAPÍTULO III

DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Seção I

Disposições Gerais

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da 

situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a ma-

nutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses 

dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função 

social e o estímulo à atividade econômica.

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento 

do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e 

que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença 

transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação 

judicial;

III – não ter, há menos de 8 (oito) anos, obtido concessão de recuperação 

judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;

III – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recupera-

ção judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; 

(Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio con-

trolador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.
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§ 1º A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge 

sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. 

(Renumerado pela Lei n. 12.873, de 2013)

§ 2º Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admi-

te-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da 

Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ que 

tenha sido entregue tempestivamente. (Incluído pela Lei n. 12.873, de 2013)

§ 2º No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se 

a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Es-

crituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros 

contábeis que venha a substituir a ECF, entregue tempestivamente. (Redação 

dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 3º Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, 

o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito 

com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de 

obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela 

Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço 

patrimonial, todos entregues tempestivamente. (Incluído pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

§ 4º Para efeito do disposto no § 3º deste artigo, no que diz respeito ao 

período em que não for exigível a entrega do LCDPR, admitir-se-á a entre-

ga do livro-caixa utilizado para a elaboração da DIRPF. (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

§ 5º Para os fins de atendimento ao disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, 

as informações contábeis relativas a receitas, a bens, a despesas, a custos e a 

dívidas deverão estar organizadas de acordo com a legislação e com o padrão 

contábil da legislação correlata vigente, bem como guardar obediência ao 

regime de competência e de elaboração de balanço patrimonial por contador 

habilitado. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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Art. 48-A. Na recuperação judicial de companhia aberta, serão obrigató-

rios a formação e o funcionamento do conselho fiscal, nos termos da Lei n. 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, enquanto durar a fase da recuperação 

judicial, incluído o período de cumprimento das obrigações assumidas pelo 

plano de recuperação. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes 

na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus di-

reitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

§ 2º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as con-

dições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz 

respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano 

de recuperação judicial.

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de 

bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promi-

tente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de 

irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, 

ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito 

não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos 

de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação 

respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se 

refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do 

devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a 

que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

§ 5º Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, 

direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser 

substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a re-

cuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventu-

almente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vincu-

lada durante o período de suspensão de que trata o § 4º do art. 6º desta Lei.
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§ 6º Nas hipóteses de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 48 desta Lei, so-

mente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclu-

sivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que 

se referem os citados parágrafos, ainda que não vencidos. (Incluído pela Lei 

n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 7º Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os recursos con-

trolados e abrangidos nos termos dos arts. 14 e 21 da Lei n. 4.829, de 5 de 

novembro de 1965. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 8º Estarão sujeitos à recuperação judicial os recursos de que trata o § 

7º deste artigo que não tenham sido objeto de renegociação entre o devedor 

e a instituição financeira antes do pedido de recuperação judicial, na forma 

de ato do Poder Executivo. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 9º Não se enquadrará nos créditos referidos no caput deste artigo aquele 

relativo à dívida constituída nos 3 (três) últimos anos anteriores ao pedido de 

recuperação judicial, que tenha sido contraída com a finalidade de aquisição 

de propriedades rurais, bem como as respectivas garantias. (Incluído pela Lei 

n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação 

pertinente a cada caso, dentre outros:

I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obri-

gações vencidas ou vincendas;

II – cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constitui-

ção de subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direi-

tos dos sócios, nos termos da legislação vigente;

III – alteração do controle societário;

IV – substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou mo-

dificação de seus órgãos administrativos;

V – concessão aos credores de direito de eleição em separado de adminis-

tradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar;

VI – aumento de capital social;
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VII – trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à socieda-

de constituída pelos próprios empregados;

VIII – redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, 

mediante acordo ou convenção coletiva;

IX – dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem 

constituição de garantia própria ou de terceiro;

X – constituição de sociedade de credores;

XI – venda parcial dos bens;

XII – equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer 

natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de re-

cuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem 

prejuízo do disposto em legislação específica;

XIII – usufruto da empresa;

XIV – administração compartilhada;

XV – emissão de valores mobiliários;

XVI – constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em 

pagamento dos créditos, os ativos do devedor.

XVII – conversão de dívida em capital social; (Incluído pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

XVIII – venda integral da devedora, desde que garantidas aos credores 

não submetidos ou não aderentes condições, no mínimo, equivalentes àquelas 

que teriam na falência, hipótese em que será, para todos os fins, considerada 

unidade produtiva isolada. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia 

ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa 

do credor titular da respectiva garantia.

§ 2º Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conser-

vada como parâmetro de indexação da correspondente obrigação e só poderá 

ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente 

previsão diversa no plano de recuperação judicial.
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§ 3º Não haverá sucessão ou responsabilidade por dívidas de qualquer 

natureza a terceiro credor, investidor ou novo administrador em decorrência, 

respectivamente, da mera conversão de dívida em capital, de aporte de novos 

recursos na devedora ou de substituição dos administradores desta. (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 4º O imposto sobre a renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

(CSLL) incidentes sobre o ganho de capital resultante da alienação de bens ou 

direitos pela pessoa jurídica em recuperação judicial poderão ser parcelados, 

com atualização monetária das parcelas, observado o seguinte: (Incluído pela 

Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – o disposto na Lei n. 10.522, de 19 de julho de 2002; e (Incluído pela 

Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

II – a utilização, como limite, da mediana de alongamento no plano de 

recuperação judicial em relação aos créditos a ele sujeitos. (Incluído pela Lei 

n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 5º O limite de alongamento de prazo a que se refere o inciso II do § 4º 

deste artigo será readequado na hipótese de alteração superveniente do pla-

no de recuperação judicial. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 50-A. Nas hipóteses de renegociação de dívidas de pessoa jurídica 

no âmbito de processo de recuperação judicial, estejam as dívidas sujeitas 

ou não a esta, e do reconhecimento de seus efeitos nas demonstrações fi-

nanceiras das sociedades, deverão ser observadas as seguintes disposições: 

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – a receita obtida pelo devedor não será computada na apuração da base 

de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e para 

o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e da Con-

tribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins); (Incluído pela 

Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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II – o ganho obtido pelo devedor com a redução da dívida não se sujeitará 

ao limite percentual de que tratam os arts. 42 e 58 da Lei n. 8.981, de 20 de 

janeiro de 1995, na apuração do imposto sobre a renda e da CSLL; e (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

III – as despesas correspondentes às obrigações assumidas no plano de 

recuperação judicial serão consideradas dedutíveis na determinação do lucro 

real e da base de cálculo da CSLL, desde que não tenham sido objeto de de-

dução anterior. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica à hipótese 

de dívida com: (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interli-

gada; ou (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

II – pessoa física que seja acionista controladora, sócia, titular ou admi-

nistradora da pessoa jurídica devedora. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) 

(Vigência)

Seção II

Do Pedido e do Processamento da Recuperação Judicial

Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor 

e das razões da crise econômico-financeira;

II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios 

sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas 

com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obri-

gatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;

e) descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito; 

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obri-

gação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a nature-

za, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, 

o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis 

de cada transação pendente;

III – a relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recu-

peração judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a 

indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme 

estabelecido nos arts. 83 e 84 desta Lei, e o valor atualizado do crédito, com 

a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos; (Redação dada 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas 

funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o 

correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores penden-

tes de pagamento;

V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o 

ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;

VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos admi-

nistradores do devedor;

VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas 

eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos 

de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas institui-

ções financeiras;

VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domi-

cílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial;

IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que 

este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa 

dos respectivos valores demandados.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7


620

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais e pro-

cedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza 

trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados; (Redação 

dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

X – o relatório detalhado do passivo fiscal; e (Incluído pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

XI – a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, inclu-

ídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios 

jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3º do art. 49 desta Lei. 

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º Os documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxilia-

res, na forma e no suporte previstos em lei, permanecerão à disposição do 

juízo, do administrador judicial e, mediante autorização judicial, de qualquer 

interessado.

§ 2º Com relação à exigência prevista no inciso II do caput deste artigo, 

as microempresas e empresas de pequeno porte poderão apresentar livros e 

escrituração contábil simplificados nos termos da legislação específica.

§ 3º O juiz poderá determinar o depósito em cartório dos documentos a 

que se referem os §§ 1º e 2º deste artigo ou de cópia destes.

§ 4º Na hipótese de o ajuizamento da recuperação judicial ocorrer antes 

da data final de entrega do balanço correspondente ao exercício anterior, o 

devedor apresentará balanço prévio e juntará o balanço definitivo no prazo 

da lei societária aplicável. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 5º O valor da causa corresponderá ao montante total dos créditos sujei-

tos à recuperação judicial. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 6º Em relação ao período de que trata o § 3º do art. 48 desta Lei: (In-

cluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – a exposição referida no inciso I do caput deste artigo deverá comprovar 

a crise de insolvência, caracterizada pela insuficiência de recursos financeiros 

ou patrimoniais com liquidez suficiente para saldar suas dívidas; (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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II – os requisitos do inciso II do caput deste artigo serão substituídos pelos 

documentos mencionados no § 3º do art. 48 desta Lei relativos aos últimos 2 

(dois) anos. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 51-A. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá 

o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com 

capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamen-

te das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e 

da completude da documentação apresentada com a petição inicial. (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º A remuneração do profissional de que trata o caput deste artigo deve-

rá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo e deverá considerar 

a complexidade do trabalho desenvolvido. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

§ 2º O juiz deverá conceder o prazo máximo de 5 (cinco) dias para que o 

profissional nomeado apresente laudo de constatação das reais condições de 

funcionamento do devedor e da regularidade documental. (Incluído pela Lei 

n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 3º A constatação prévia será determinada sem que seja ouvida a outra 

parte e sem apresentação de quesitos por qualquer das partes, com a possi-

bilidade de o juiz determinar a realização da diligência sem a prévia ciência 

do devedor, quando entender que esta poderá frustrar os seus objetivos. (In-

cluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 4º O devedor será intimado do resultado da constatação prévia conco-

mitantemente à sua intimação da decisão que deferir ou indeferir o processa-

mento da recuperação judicial, ou que determinar a emenda da petição ini-

cial, e poderá impugná-la mediante interposição do recurso cabível. (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 5º A constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das 

reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, 

vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado 

na análise de viabilidade econômica do devedor. (Incluído pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)
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§ 6º Caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização 

fraudulenta da ação de recuperação judicial, o juiz poderá indeferir a petição 

inicial, sem prejuízo de oficiar ao Ministério Público para tomada das provi-

dências criminais eventualmente cabíveis. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

§ 7º Caso a constatação prévia demonstre que o principal estabelecimento 

do devedor não se situa na área de competência do juízo, o juiz deverá de-

terminar a remessa dos autos, com urgência, ao juízo competente. (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, 

o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

I – nomeará o administrador judicial, observado o disposto no art. 21 des-

ta Lei;

II – determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para 

que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder 

Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

observando o disposto no art. 69 desta Lei;

II – determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para 

que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3º do art. 

195 da Constituição Federal e no art. 69 desta Lei; (Redação dada pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o de-

vedor, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no 

juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º 

do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º 

e 4º do art. 49 desta Lei;

IV – determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas 

mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição 

de seus administradores;
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V – ordenará a intimação do Ministério Público e a comunicação por carta 

às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que o 

devedor tiver estabelecimento.

V – ordenará a intimação eletrônica do Ministério Público e das Fazen-

das Públicas federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em 

que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da 

recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor, para 

divulgação aos demais interessados. (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

§ 1º O juiz ordenará a expedição de edital, para publicação no órgão ofi-

cial, que conterá:

I – o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processa-

mento da recuperação judicial;

II – a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualiza-

do e a classificação de cada crédito;

III – a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na 

forma do art. 7º, § 1º, desta Lei, e para que os credores apresentem objeção 

ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do art. 

55 desta Lei.

§ 2º Deferido o processamento da recuperação judicial, os credores po-

derão, a qualquer tempo, requerer a convocação de assembleia-geral para a 

constituição do Comitê de Credores ou substituição de seus membros, obser-

vado o disposto no § 2º do art. 36 desta Lei.

§ 3º No caso do inciso III do caput deste artigo, caberá ao devedor comu-

nicar a suspensão aos juízos competentes.

§ 4º O devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após 

o deferimento de seu processamento, salvo se obtiver aprovação da desistên-

cia na assembleia-geral de credores.
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Seção III

Do Plano de Recuperação Judicial

Art. 53. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo 

no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão que 

deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolação em 

falência, e deverá conter:

I – discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empre-

gados, conforme o art. 50 desta Lei, e seu resumo;

II – demonstração de sua viabilidade econômica; e

III – laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do deve-

dor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada.

Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos 

credores sobre o recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo para 

a manifestação de eventuais objeções, observado o art. 55 desta Lei.

Art. 54. O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior 

a 1 (um) ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do traba-

lho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de 

recuperação judicial.

Parágrafo único. O plano não poderá, ainda, prever prazo superior a 30 

(trinta) dias para o pagamento, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por 

trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 

(três) meses anteriores ao pedido de recuperação judicial.

§ 1º O plano não poderá, ainda, prever prazo superior a 30 (trinta) dias 

para o pagamento, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalha-

dor, dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) me-

ses anteriores ao pedido de recuperação judicial. (Redação dada pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

§ 2º O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser estendido em 

até 2 (dois) anos, se o plano de recuperação judicial atender aos seguintes 

requisitos, cumulativamente: (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7


625

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

I – apresentação de garantias julgadas suficientes pelo juiz; (Incluído pela 

Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

II – aprovação pelos credores titulares de créditos derivados da legislação 

trabalhista ou decorrentes de acidentes de trabalho, na forma do § 2º do art. 

45 desta Lei; e (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

III – garantia da integralidade do pagamento dos créditos trabalhistas. 

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Seção IV

Do Procedimento de Recuperação Judicial

Art. 55. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano 

de recuperação judicial no prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação da 

relação de credores de que trata o § 2º do art. 7º desta Lei.

Parágrafo único. Caso, na data da publicação da relação de que trata o 

caput deste artigo, não tenha sido publicado o aviso previsto no art. 53, 

parágrafo único, desta Lei, contar-se-á da publicação deste o prazo para 

as objeções.

Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação 

judicial, o juiz convocará a assembleia-geral de credores para deliberar sobre 

o plano de recuperação.

§ 1º A data designada para a realização da assembleia-geral não excederá 

150 (cento e cinquenta) dias contados do deferimento do processamento da 

recuperação judicial.

§ 2º A assembleia-geral que aprovar o plano de recuperação judicial pode-

rá indicar os membros do Comitê de Credores, na forma do art. 26 desta Lei, 

se já não estiver constituído.

§ 3º O plano de recuperação judicial poderá sofrer alterações na assembleia-

-geral, desde que haja expressa concordância do devedor e em termos que não 

impliquem diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes.
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§ 4º Rejeitado o plano de recuperação pela assembleia-geral de credores, 

o juiz decretará a falência do devedor.

§ 4º Rejeitado o plano de recuperação judicial, o administrador judicial 

submeterá, no ato, à votação da assembleia-geral de credores a concessão 

de prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado plano de recuperação 

judicial pelos credores. (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 5º A concessão do prazo a que se refere o § 4º deste artigo deverá ser 

aprovada por credores que representem mais da metade dos créditos pre-

sentes à assembleia-geral de credores. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) 

(Vigência)

§ 6º O plano de recuperação judicial proposto pelos credores somente 

será posto em votação caso satisfeitas, cumulativamente, as seguintes con-

dições: (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – não preenchimento dos requisitos previstos no § 1º do art. 58 desta 

Lei; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

II – preenchimento dos requisitos previstos nos incisos I, II e III do caput 

do art. 53 desta Lei; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

III – apoio por escrito de credores que representem, alternativamente: 

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

a) mais de 25% (vinte e cinco por cento) dos créditos totais sujeitos à re-

cuperação judicial; ou (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

b) mais de 35% (trinta e cinco por cento) dos créditos dos credores pre-

sentes à assembleia-geral a que se refere o § 4º deste artigo; (Incluído pela 

Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

IV – não imputação de obrigações novas, não previstas em lei ou em con-

tratos anteriormente celebrados, aos sócios do devedor; (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

V – previsão de isenção das garantias pessoais prestadas por pessoas 

naturais em relação aos créditos a serem novados e que sejam de titularida-

de dos credores mencionados no inciso III deste parágrafo ou daqueles que 
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votarem favoravelmente ao plano de recuperação judicial apresentado pelos 

credores, não permitidas ressalvas de voto; e (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

VI – não imposição ao devedor ou aos seus sócios de sacrifício maior do 

que aquele que decorreria da liquidação na falência. (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

§ 7º O plano de recuperação judicial apresentado pelos credores poderá 

prever a capitalização dos créditos, inclusive com a consequente alteração do 

controle da sociedade devedora, permitido o exercício do direito de retirada 

pelo sócio do devedor. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 8º Não aplicado o disposto nos §§ 4º, 5º e 6º deste artigo, ou rejeitado o 

plano de recuperação judicial proposto pelos credores, o juiz convolará a recu-

peração judicial em falência. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 9º Na hipótese de suspensão da assembleia-geral de credores convoca-

da para fins de votação do plano de recuperação judicial, a assembleia deve-

rá ser encerrada no prazo de até 90 (noventa) dias, contado da data de sua 

instalação. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 56-A. Até 5 (cinco) dias antes da data de realização da assembleia-

-geral de credores convocada para deliberar sobre o plano, o devedor poderá 

comprovar a aprovação dos credores por meio de termo de adesão, obser-

vado o quórum previsto no art. 45 desta Lei, e requerer a sua homologação 

judicial. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º No caso previsto no caput deste artigo, a assembleia-geral será ime-

diatamente dispensada, e o juiz intimará os credores para apresentarem 

eventuais oposições, no prazo de 10 (dez) dias, o qual substituirá o prazo ini-

cialmente estipulado nos termos do caput do art. 55 desta Lei. (Incluído pela 

Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 2º Oferecida oposição prevista no § 1º deste artigo, terá o devedor o 

prazo de 10 (dez) dias para manifestar-se a respeito, ouvido a seguir o admi-

nistrador judicial, no prazo de 5 (cinco) dias. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)
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§ 3º No caso de dispensa da assembleia-geral ou de aprovação do plano 

de recuperação judicial em assembleia-geral, as oposições apenas poderão 

versar sobre: (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – não preenchimento do quórum legal de aprovação; (Incluído pela Lei 

n. 14.112, de 2020) (Vigência)

II – descumprimento do procedimento disciplinado nesta Lei; (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

III – irregularidades do termo de adesão ao plano de recuperação; ou (In-

cluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

IV – irregularidades e ilegalidades do plano de recuperação. (Incluído pela 

Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-ge-

ral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção 

de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários 

nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 

- Código Tributário Nacional.

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recupera-

ção judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos 

termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de 

credores na forma do art. 45 desta Lei.

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recupera-

ção judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos 

termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de 

credores na forma dos arts. 45 ou 56-A desta Lei. (Redação dada pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que 

não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma 

assembleia, tenha obtido, de forma cumulativa:

I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor 

de todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de classes;

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art151
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art205
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7


629

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

II – a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do art. 

45 desta Lei ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, 

a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas;

II – a aprovação de 3 (três) das classes de credores ou, caso haja somente 

3 (três) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 2 (duas) 

das classes ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a 

aprovação de pelo menos 1 (uma) delas, sempre nos termos do art. 45 desta 

Lei; (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um 

terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1º e 2º do art. 45 desta Lei.

§ 2º A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 

1º deste artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os cre-

dores da classe que o houver rejeitado.

§ 3º Da decisão que conceder a recuperação judicial serão intimados ele-

tronicamente o Ministério Público e as Fazendas Públicas federal e de todos os 

Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimen-

to. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 58-A. Rejeitado o plano de recuperação proposto pelo devedor ou 

pelos credores e não preenchidos os requisitos estabelecidos no § 1º do art. 

58 desta Lei, o juiz convolará a recuperação judicial em falência. (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Parágrafo único. Da sentença prevista no caput deste artigo caberá agravo 

de instrumento. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos an-

teriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem 

prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

§ 1º A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá tí-

tulo executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III, do caput da Lei n. 

5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
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§ 2º Contra a decisão que conceder a recuperação judicial caberá agravo, 

que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público.

§ 3º Da decisão que conceder a recuperação judicial serão intimadas ele-

tronicamente as Fazendas Públicas federal e de todos os Estados, Distrito 

Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento. (Incluído pela 

Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação 

judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz orde-

nará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.

Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não 

haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de 

natureza tributária, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.

Parágrafo-único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não 

haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer na-

tureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regula-

tória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado 

o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei. (Redação dada pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

Art. 60-A. A unidade produtiva isolada de que trata o art. 60 desta Lei 

poderá abranger bens, direitos ou ativos de qualquer natureza, tangíveis ou 

intangíveis, isolados ou em conjunto, incluídas participações dos sócios. (In-

cluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não afasta a incidên-

cia do inciso VI do caput e do § 2º do art. 73 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor per-

manecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações 

previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da 

recuperação judicial.
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Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá 

determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam 

cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no má-

ximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independen-

temente do eventual período de carência. (Redação dada pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

§ 1º Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumpri-

mento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da 

recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei.

§ 2º Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos 

e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores 

eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito 

da recuperação judicial.

Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descum-

primento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, 

qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com 

base no art. 94 desta Lei.

Art. 63. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do 

art. 61 desta Lei, o juiz decretará por sentença o encerramento da recupera-

ção judicial e determinará:

I – o pagamento do saldo de honorários ao administrador judicial, somen-

te podendo efetuar a quitação dessas obrigações mediante prestação de con-

tas, no prazo de 30 (trinta) dias, e aprovação do relatório previsto no inciso 

III do caput deste artigo;

II – a apuração do saldo das custas judiciais a serem recolhidas;

III – a apresentação de relatório circunstanciado do administrador judicial, 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias, versando sobre a execução do plano de 

recuperação pelo devedor;

IV – a dissolução do Comitê de Credores e a exoneração do administrador 

judicial;
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V – a comunicação ao Registro Público de Empresas para as providências 

cabíveis.

V – a comunicação ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Espe-

cial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia para as providên-

cias cabíveis. (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Parágrafo único. O encerramento da recuperação judicial não dependerá 

da consolidação do quadro-geral de credores. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

Art. 64. Durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou 

seus administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial, 

sob fiscalização do Comitê, se houver, e do administrador judicial, salvo se 

qualquer deles:

I – houver sido condenado em sentença penal transitada em julgado por 

crime cometido em recuperação judicial ou falência anteriores ou por crime 

contra o patrimônio, a economia popular ou a ordem econômica previstos na 

legislação vigente;

II – houver indícios veementes de ter cometido crime previsto nesta Lei;

III – houver agido com dolo, simulação ou fraude contra os interesses de 

seus credores;

IV – houver praticado qualquer das seguintes condutas:

a) efetuar gastos pessoais manifestamente excessivos em relação a sua 

situação patrimonial;

b) efetuar despesas injustificáveis por sua natureza ou vulto, em relação 

ao capital ou gênero do negócio, ao movimento das operações e a outras cir-

cunstâncias análogas;

c) descapitalizar injustificadamente a empresa ou realizar operações pre-

judiciais ao seu funcionamento regular;

d) simular ou omitir créditos ao apresentar a relação de que trata o inciso 

III do caput do art. 51 desta Lei, sem relevante razão de direito ou amparo 

de decisão judicial;
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V – negar-se a prestar informações solicitadas pelo administrador judicial 

ou pelos demais membros do Comitê;

VI – tiver seu afastamento previsto no plano de recuperação judicial.

Parágrafo único. Verificada qualquer das hipóteses do caput deste artigo, 

o juiz destituirá o administrador, que será substituído na forma prevista nos 

atos constitutivos do devedor ou do plano de recuperação judicial.

Art. 65. Quando do afastamento do devedor, nas hipóteses previstas no 

art. 64 desta Lei, o juiz convocará a assembleia-geral de credores para deli-

berar sobre o nome do gestor judicial que assumirá a administração das ati-

vidades do devedor, aplicando-se-lhe, no que couber, todas as normas sobre 

deveres, impedimentos e remuneração do administrador judicial.

§ 1º O administrador judicial exercerá as funções de gestor enquanto a 

assembleia-geral não deliberar sobre a escolha deste.

§ 2º Na hipótese de o gestor indicado pela assembleia-geral de credores 

recusar ou estar impedido de aceitar o encargo para gerir os negócios do de-

vedor, o juiz convocará, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contado da 

recusa ou da declaração do impedimento nos autos, nova assembleia-geral, 

aplicado o disposto no § 1º deste artigo.

Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor 

não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, sal-

vo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com 

exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor 

não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, in-

clusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização 

do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção da-

queles previamente autorizados no plano de recuperação judicial. (Redação 

dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º Autorizada a alienação de que trata o caput deste artigo pelo juiz, 

observar-se-á o seguinte: (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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I – nos 5 (cinco) dias subsequentes à data da publicação da decisão, cre-

dores que corresponderem a mais de 15% (quinze por cento) do valor total de 

créditos sujeitos à recuperação judicial, comprovada a prestação da caução 

equivalente ao valor total da alienação, poderão manifestar ao administrador 

judicial, fundamentadamente, o interesse na realização da assembleia-geral 

de credores para deliberar sobre a realização da venda; (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

II – nas 48 (quarenta e oito) horas posteriores ao final do prazo previs-

to no inciso I deste parágrafo, o administrador judicial apresentará ao juiz 

relatório das manifestações recebidas e, somente na hipótese de cumpridos 

os requisitos estabelecidos, requererá a convocação de assembleia-geral de 

credores, que será realizada da forma mais célere, eficiente e menos onerosa, 

preferencialmente por intermédio dos instrumentos referidos no § 4º do art. 

39 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 2º As despesas com a convocação e a realização da assembleia-geral 

correrão por conta dos credores referidos no inciso I do § 1º deste artigo, pro-

porcionalmente ao valor total de seus créditos. (Incluído pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

§ 3º Desde que a alienação seja realizada com observância do disposto 

no § 1º do art. 141 e no art. 142 desta Lei, o objeto da alienação estará livre 

de qualquer ônus e não haverá sucessão do adquirente nas obrigações do 

devedor, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regu-

latória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista. (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 4º O disposto no caput deste artigo não afasta a incidência do inciso VI 

do caput e do § 2º do art. 73 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) 

(Vigência)

Art. 66-A. A alienação de bens ou a garantia outorgada pelo devedor a 

adquirente ou a financiador de boa-fé, desde que realizada mediante autori-

zação judicial expressa ou prevista em plano de recuperação judicial ou extra-
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judicial aprovado, não poderá ser anulada ou tornada ineficaz após a consu-

mação do negócio jurídico com o recebimento dos recursos correspondentes 

pelo devedor. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor 

durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com 

fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados 

extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que cou-

ber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.

Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial 

pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-

-los normalmente após o pedido de recuperação judicial terão privilégio geral 

de recebimento em caso de decretação de falência, no limite do valor dos 

bens ou serviços fornecidos durante o período da recuperação.

Parágrafo único. O plano de recuperação judicial poderá prever tratamen-

to diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial pertencentes a 

fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente 

após o pedido de recuperação judicial, desde que tais bens ou serviços sejam 

necessários para a manutenção das atividades e que o tratamento diferen-

ciado seja adequado e razoável no que concerne à relação comercial futura. 

(Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 68. As Fazendas Públicas e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

poderão deferir, nos termos da legislação específica, parcelamento de seus cré-

ditos, em sede de recuperação judicial, de acordo com os parâmetros estabe-

lecidos na Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Parágrafo único. As microempresas e empresas de pequeno porte farão 

jus a prazos 20% (vinte por cento) superiores àqueles regularmente concedi-

dos às demais empresas. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

Art. 69. Em todos os atos, contratos e documentos firmados pelo devedor 

sujeito ao procedimento de recuperação judicial deverá ser acrescida, após o 

nome empresarial, a expressão “em Recuperação Judicial”.
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Parágrafo único. O juiz determinará ao Registro Público de Empresas a 

anotação da recuperação judicial no registro correspondente.

Parágrafo único. O juiz determinará ao Registro Público de Empresas e à 

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a anotação da recuperação 

judicial nos registros correspondentes. (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

Seção IV-A

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Do Financiamento do Devedor e do Grupo Devedor  

durante a Recuperação Judicial’

Art. 69-A. Durante a recuperação judicial, nos termos dos arts. 66 e 67 

desta Lei, o juiz poderá, depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar 

a celebração de contratos de financiamento com o devedor, garantidos pela 

oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou de terceiros, 

pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as 

despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos. (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 69-B. A modificação em grau de recurso da decisão autorizativa da 

contratação do financiamento não pode alterar sua natureza extraconcursal, 

nos termos do art. 84 desta Lei, nem as garantias outorgadas pelo devedor 

em favor do financiador de boa-fé, caso o desembolso dos recursos já tenha 

sido efetivado. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 69-C. O juiz poderá autorizar a constituição de garantia subordinada 

sobre um ou mais ativos do devedor em favor do financiador de devedor em 

recuperação judicial, dispensando a anuência do detentor da garantia origi-

nal. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º A garantia subordinada, em qualquer hipótese, ficará limitada ao 

eventual excesso resultante da alienação do ativo objeto da garantia original. 

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica a qualquer modalidade 

de alienação fiduciária ou de cessão fiduciária. (Incluído pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

Art. 69-D. Caso a recuperação judicial seja convolada em falência antes 

da liberação integral dos valores de que trata esta Seção, o contrato de finan-

ciamento será considerado automaticamente rescindido. (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

Parágrafo único. As garantias constituídas e as preferências serão conser-

vadas até o limite dos valores efetivamente entregues ao devedor antes da 

data da sentença que convolar a recuperação judicial em falência. (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 69-E. O financiamento de que trata esta Seção poderá ser realizado 

por qualquer pessoa, inclusive credores, sujeitos ou não à recuperação judi-

cial, familiares, sócios e integrantes do grupo do devedor. (Incluído pela Lei 

n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 69-F. Qualquer pessoa ou entidade pode garantir o financiamento de 

que trata esta Seção mediante a oneração ou a alienação fiduciária de bens 

e direitos, inclusive o próprio devedor e os demais integrantes do seu gru-

po, estejam ou não em recuperação judicial. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

Seção IV-B

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Da Consolidação Processual e da Consolidação Substancial’

Art. 69-G. Os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta Lei 

e que integrem grupo sob controle societário comum poderão requerer recu-

peração judicial sob consolidação processual. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

§ 1º Cada devedor apresentará individualmente a documentação exigida 

no art. 51 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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§ 2º O juízo do local do principal estabelecimento entre os dos devedores 

é competente para deferir a recuperação judicial sob consolidação processual, 

em observância ao disposto no art. 3º desta Lei. (Incluído pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

§ 3º Exceto quando disciplinado de forma diversa, as demais disposições 

desta Lei aplicam-se aos casos de que trata esta Seção. (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 69-H. Na hipótese de a documentação de cada devedor ser conside-

rada adequada, apenas um administrador judicial será nomeado, observado 

o disposto na Seção III do Capítulo II desta Lei. (Incluído pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

Art. 69-I. A consolidação processual, prevista no art. 69-G desta Lei, 

acarreta a coordenação de atos processuais, garantida a independência dos 

devedores, dos seus ativos e dos seus passivos. (Incluído pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

§ 1º Os devedores proporão meios de recuperação independentes e espe-

cíficos para a composição de seus passivos, admitida a sua apresentação em 

plano único. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020)

§ 2º Os credores de cada devedor deliberarão em assembleias-gerais de 

credores independentes. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 3º Os quóruns de instalação e de deliberação das assembleias-gerais de 

que trata o § 2º deste artigo serão verificados, exclusivamente, em referên-

cia aos credores de cada devedor, e serão elaboradas atas para cada um dos 

devedores. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 4º A consolidação processual não impede que alguns devedores obte-

nham a concessão da recuperação judicial e outros tenham a falência decre-

tada. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 5º Na hipótese prevista no § 4º deste artigo, o processo será desmem-

brado em tantos processos quantos forem necessários. (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)
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Art. 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da 

realização de assembleia-geral, autorizar a consolidação substancial de ati-

vos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que 

estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando 

constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedo-

res, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessi-

vo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, 

no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

I – existência de garantias cruzadas; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

II – relação de controle ou de dependência; (Incluído pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

III – identidade total ou parcial do quadro societário; e (Incluído pela Lei 

n. 14.112, de 2020) (Vigência)

IV – atuação conjunta no mercado entre os postulantes. (Incluído pela Lei 

n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 69-K. Em decorrência da consolidação substancial, ativos e passivos 

de devedores serão tratados como se pertencessem a um único devedor. (In-

cluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º A consolidação substancial acarretará a extinção imediata de garan-

tias fidejussórias e de créditos detidos por um devedor em face de outro. 

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 2º A consolidação substancial não impactará a garantia real de nenhum 

credor, exceto mediante aprovação expressa do titular. (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 69-L. Admitida a consolidação substancial, os devedores apresenta-

rão plano unitário, que discriminará os meios de recuperação a serem em-

pregados e será submetido a uma assembleia-geral de credores para a qual 

serão convocados os credores dos devedores. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)
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§ 1º As regras sobre deliberação e homologação previstas nesta Lei serão 

aplicadas à assembleia-geral de credores a que se refere o caput deste artigo. 

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 2º A rejeição do plano unitário de que trata o caput deste artigo im-

plicará a convolação da recuperação judicial em falência dos devedores sob 

consolidação substancial. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Seção V

Do Plano de Recuperação Judicial para  

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Art. 70. As pessoas de que trata o art. 1º desta Lei e que se incluam nos 

conceitos de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da le-

gislação vigente, sujeitam-se às normas deste Capítulo.

§ 1º As microempresas e as empresas de pequeno porte, conforme defini-

das em lei, poderão apresentar plano especial de recuperação judicial, desde 

que afirmem sua intenção de fazê-lo na petição inicial de que trata o art. 51 

desta Lei.

§ 2º Os credores não atingidos pelo plano especial não terão seus créditos 

habilitados na recuperação judicial.

Art. 70-A. O produtor rural de que trata o § 3º do art. 48 desta Lei poderá 

apresentar plano especial de recuperação judicial, nos termos desta Seção, 

desde que o valor da causa não exceda a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e 

oitocentos mil reais). (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 71. O plano especial de recuperação judicial será apresentado no pra-

zo previsto no art. 53 desta Lei e limitar-se á às seguintes condições:

I – abrangerá exclusivamente os créditos quirografários, excetuados os 

decorrentes de repasse de recursos oficiais e os previstos nos §§ 3º e 4º do 

art. 49 desta Lei;
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I – abrangerá todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que 

não vencidos, excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais, os 

fiscais e os previstos nos §§ 3º e 4º do art. 49; (Redação dada pela Lei Com-

plementar n. 147, de 2014)

II – preverá parcelamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, 

iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de 12% 

a.a. (doze por cento ao ano);

II – preverá parcelamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, 

iguais e sucessivas, acrescidas de juros equivalentes à taxa Sistema Especial 

de Liquidação e de Custódia - SELIC, podendo conter ainda a proposta de 

abatimento do valor das dívidas; (Redação dada pela Lei Complementar n. 

147, de 2014)

III – preverá o pagamento da 1ª (primeira) parcela no prazo máximo de 

180 (cento e oitenta) dias, contado da distribuição do pedido de recuperação 

judicial;

IV – estabelecerá a necessidade de autorização do juiz, após ouvido o 

administrador judicial e o Comitê de Credores, para o devedor aumentar des-

pesas ou contratar empregados.

Parágrafo único. O pedido de recuperação judicial com base em plano 

especial não acarreta a suspensão do curso da prescrição nem das ações e 

execuções por créditos não abrangidos pelo plano.

Art. 72. Caso o devedor de que trata o art. 70 desta Lei opte pelo pedido 

de recuperação judicial com base no plano especial disciplinado nesta Seção, 

não será convocada assembleia-geral de credores para deliberar sobre o pla-

no, e o juiz concederá a recuperação judicial se atendidas as demais exigên-

cias desta Lei.

Parágrafo único. O juiz também julgará improcedente o pedido de recu-

peração judicial e decretará a falência do devedor se houver objeções, nos 

termos do art. 55 desta Lei, de credores titulares de mais da metade dos cré-

ditos descritos no inciso I do caput do art. 71 desta Lei.
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Parágrafo único. O juiz também julgará improcedente o pedido de recu-

peração judicial e decretará a falência do devedor se houver objeções, nos 

termos do art. 55, de credores titulares de mais da metade de qualquer uma 

das classes de créditos previstos no art. 83, computados na forma do art. 45, 

todos desta Lei. (Redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

CAPÍTULO IV

DA CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA

Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação 

judicial:

I – por deliberação da assembleia-geral de credores, na forma do art. 42 

desta Lei;

II – pela não apresentação, pelo devedor, do plano de recuperação no pra-

zo do art. 53 desta Lei;

III – quando houver sido rejeitado o plano de recuperação, nos termos do 

§ 4º do art. 56 desta Lei;

III – quando não aplicado o disposto nos §§ 4º, 5º e 6º do art. 56 desta 

Lei, ou rejeitado o plano de recuperação judicial proposto pelos credores, nos 

termos do § 7º do art. 56 e do art. 58-A desta Lei; (Redação dada pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de 

recuperação, na forma do § 1º do art. 61 desta Lei.

V – por descumprimento dos parcelamentos referidos no art. 68 desta Lei 

ou da transação prevista no art. 10-C da Lei n. 10.522, de 19 de julho de 

2002; e (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

VI – quando identificado o esvaziamento patrimonial da devedora que 

implique liquidação substancial da empresa, em prejuízo de credores não su-

jeitos à recuperação judicial, inclusive as Fazendas Públicas. (Incluído pela Lei 

n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede a decretação da fa-

lência por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação judicial, 

nos termos dos incisos I ou II do caput do art. 94 desta Lei, ou por prática de 

ato previsto no inciso III do caput do art. 94 desta Lei.

§ 1º O disposto neste artigo não impede a decretação da falência por ina-

dimplemento de obrigação não sujeita à recuperação judicial, nos termos dos 

incisos I ou II do caput do art. 94 desta Lei, ou por prática de ato previsto no 

inciso III do caput do art. 94 desta Lei. (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

§ 2º A hipótese prevista no inciso VI do caput deste artigo não implicará a 

invalidade ou a ineficácia dos atos, e o juiz determinará o bloqueio do produto 

de eventuais alienações e a devolução ao devedor dos valores já distribuídos, 

os quais ficarão à disposição do juízo. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) 

(Vigência)

§ 3º Considera-se substancial a liquidação quando não forem reservados 

bens, direitos ou projeção de fluxo de caixa futuro suficientes à manutenção 

da atividade econômica para fins de cumprimento de suas obrigações, facul-

tada a realização de perícia específica para essa finalidade. (Incluído pela Lei 

n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 74. Na convolação da recuperação em falência, os atos de adminis-

tração, endividamento, oneração ou alienação praticados durante a recupera-

ção judicial presumem-se válidos, desde que realizados na forma desta Lei.
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CAPÍTULO V

DA FALÊNCIA

Seção I

Disposições Gerais

Art. 75. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas ati-

vidades, visa a preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e 

recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa.

Parágrafo único. O processo de falência atenderá aos princípios da celeri-

dade e da economia processual.

Art. 75. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas ativi-

dades, visa a: (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – preservar e a otimizar a utilização produtiva dos bens, dos ativos e dos 

recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa; (Incluído pela Lei 

n. 14.112, de 2020) (Vigência)

II – permitir a liquidação célere das empresas inviáveis, com vistas à re-

alocação eficiente de recursos na economia; e (Incluído pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

III – fomentar o empreendedorismo, inclusive por meio da viabilização do 

retorno célere do empreendedor falido à atividade econômica. (Incluído pela 

Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º O processo de falência atenderá aos princípios da celeridade e da 

economia processual, sem prejuízo do contraditório, da ampla defesa e dos 

demais princípios previstos na Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 (Código 

de Processo Civil). (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 2º A falência é mecanismo de preservação de benefícios econômicos e 

sociais decorrentes da atividade empresarial, por meio da liquidação imediata 

do devedor e da rápida realocação útil de ativos na economia. (Incluído pela 

Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7


645

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas 

as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas 

trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar 

como autor ou litisconsorte ativo.

Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste 

artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser 

intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo.

Art. 77. A decretação da falência determina o vencimento antecipado das 

dívidas do devedor e dos sócios ilimitada e solidariamente responsáveis, com 

o abatimento proporcional dos juros, e converte todos os créditos em moeda 

estrangeira para a moeda do País, pelo câmbio do dia da decisão judicial, para 

todos os efeitos desta Lei.

Art. 78. Os pedidos de falência estão sujeitos a distribuição obrigatória, 

respeitada a ordem de apresentação.

Parágrafo único. As ações que devam ser propostas no juízo da falência 

estão sujeitas a distribuição por dependência.

Art. 79. Os processos de falência e os seus incidentes preferem a todos 

os outros na ordem dos feitos, em qualquer instância.

Art. 80. Considerar-se-ão habilitados os créditos remanescentes da recu-

peração judicial, quando definitivamente incluídos no quadro-geral de credo-

res, tendo prosseguimento as habilitações que estejam em curso.

Art. 81. A decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimita-

damente responsáveis também acarreta a falência destes, que ficam sujeitos 

aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade falida e, por 

isso, deverão ser citados para apresentar contestação, se assim o desejarem.

§ 1º O disposto no caput deste artigo aplica-se ao sócio que tenha se re-

tirado voluntariamente ou que tenha sido excluído da sociedade, há menos 

de 2 (dois) anos, quanto às dívidas existentes na data do arquivamento da 

alteração do contrato, no caso de não terem sido solvidas até a data da de-

cretação da falência.
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§ 2º As sociedades falidas serão representadas na falência por seus admi-

nistradores ou liquidantes, os quais terão os mesmos direitos e, sob as mes-

mas penas, ficarão sujeitos às obrigações que cabem ao falido.

Art. 82. A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limita-

da, dos controladores e dos administradores da sociedade falida, estabelecida 

nas respectivas leis, será apurada no próprio juízo da falência, independente-

mente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o pas-

sivo, observado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil.

§ 1º Prescreverá em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da 

sentença de encerramento da falência, a ação de responsabilização prevista 

no caput deste artigo.

§ 2º O juiz poderá, de ofício ou mediante requerimento das partes in-

teressadas, ordenar a indisponibilidade de bens particulares dos réus, em 

quantidade compatível com o dano provocado, até o julgamento da ação de 

responsabilização.

Art. 82-A. A extensão dos efeitos da falência somente será admitida 

quando estiverem presentes os requisitos da desconsideração da personali-

dade jurídica de que trata o art. 50 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 

- Código Civil. (Incluído pela Medida Provisória n. 881, de 2019)

Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou 

em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos 

administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração 

da personalidade jurídica. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade 

falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou adminis-

trador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar 

com a observância do art. 50 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Có-

digo Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei n. 13.105, de 16 de 

março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que 

trata o § 3º do art. 134 da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil). (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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Seção II

Da Classificação dos Créditos

Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte or-

dem:

I – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento 

e cinquenta) salários-mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de 

trabalho;

I – os créditos derivados da legislação trabalhista, limitados a 150 (cento 

e cinquenta) salários-mínimos por credor, e aqueles decorrentes de acidentes 

de trabalho; (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

II – créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado;

II – os créditos gravados com direito real de garantia até o limite do valor 

do bem gravado; (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

III – créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de 

constituição, excetuadas as multas tributárias;

III – os créditos tributários, independentemente da sua natureza e do 

tempo de constituição, exceto os créditos extraconcursais e as multas tribu-

tárias; (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

IV – créditos com privilégio especial, a saber: (Revogado pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

a) os previstos no art. 964 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002; 

(Revogado pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

b) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição 

contrária desta Lei; (Revogado pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

c) aqueles a cujos titulares a lei confira o direito de retenção sobre a coisa 

dada em garantia; (Revogado pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

d) aqueles em favor dos microempreendedores individuais e das micro-

empresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar n. 

123, de 14 de dezembro de 2006 (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 

2014) (Revogado pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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IV – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

a) (revogada); (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

b) (revogada); (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

c) (revogada); (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

d) (revogada); (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

V – créditos com privilégio geral, a saber:

a) os previstos no art. 965 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002;

b) os previstos no parágrafo único do art. 67 desta Lei;

c) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição 

contrária desta Lei;

V – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

a) (revogada); (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

b) (revogada); (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

c) (revogada); (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

VI – créditos quirografários, a saber:

VI – os créditos quirografários, a saber: (Redação dada pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo;

b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens 

vinculados ao seu pagamento;

c) os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excede-

rem o limite estabelecido no inciso I do caput deste artigo;

b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens 

vinculados ao seu pagamento; e (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) 

(Vigência)

c) os saldos dos créditos derivados da legislação trabalhista que excede-

rem o limite estabelecido no inciso I do caput deste artigo; (Redação dada 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis 

penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias;
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VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis pe-

nais ou administrativas, incluídas as multas tributárias; (Redação dada pela 

Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

VIII – créditos subordinados, a saber:

a) os assim previstos em lei ou em contrato;

b) os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício.

VIII – os créditos subordinados, a saber: (Redação dada pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

a) os previstos em lei ou em contrato; e (Redação dada pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

b) os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício 

cuja contratação não tenha observado as condições estritamente comutati-

vas e as práticas de mercado; (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) 

(Vigência)

IX – os juros vencidos após a decretação da falência, conforme previsto no 

art. 124 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º Para os fins do inciso II do caput deste artigo, será considerado como 

valor do bem objeto de garantia real a importância efetivamente arrecadada 

com sua venda, ou, no caso de alienação em bloco, o valor de avaliação do 

bem individualmente considerado.

§ 2º Não são oponíveis à massa os valores decorrentes de direito de sócio 

ao recebimento de sua parcela do capital social na liquidação da sociedade.

§ 3º As cláusulas penais dos contratos unilaterais não serão atendidas se 

as obrigações neles estipuladas se vencerem em virtude da falência.

§ 4º Os créditos trabalhistas cedidos a terceiros serão considerados quiro-

grafários. (Revogado pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 4º (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 5º Para os fins do disposto nesta Lei, os créditos cedidos a qualquer tí-

tulo manterão sua natureza e classificação. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)
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§ 6º § 6º Para os fins do disposto nesta Lei, os créditos que disponham de 

privilégio especial ou geral em outras normas integrarão a classe dos créditos 

quirografários. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com 

precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, 

os relativos a:

I – remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, e 

créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de 

trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência; (Revo-

gado pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

II – quantias fornecidas à massa pelos credores;

III – despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e dis-

tribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência;

IV – custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida 

tenha sido vencida;

V – obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a 

recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou após a decretação 

da falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação 

da falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.

Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com 

precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, 

aqueles relativos: (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – A - às quantias referidas nos arts. 150 e 151 desta Lei; (Incluído pela 

Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – B - ao valor efetivamente entregue ao devedor em recuperação judicial 

pelo financiador, em conformidade com o disposto na Seção IV-A do Capítulo 

III desta Lei; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – C - aos créditos em dinheiro objeto de restituição, conforme previsto 

no art. 86 desta Lei; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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I – D - às remunerações devidas ao administrador judicial e aos seus au-

xiliares, aos reembolsos devidos a membros do Comitê de Credores, e aos 

créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrentes de acidentes de 

trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência; (Inclu-

ído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – E - às obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados du-

rante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou após a de-

cretação da falência; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

II – às quantias fornecidas à massa falida pelos credores; (Redação dada 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

III – às despesas com arrecadação, administração, realização do ativo, 

distribuição do seu produto e custas do processo de falência; (Redação dada 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

IV – às custas judiciais relativas às ações e às execuções em que a massa 

falida tenha sido vencida; (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vi-

gência)

V – aos tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da 

falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. (Redação dada 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º As despesas referidas no inciso I-A do caput deste artigo serão pagas 

pelo administrador judicial com os recursos disponíveis em caixa. (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 2º O disposto neste artigo não afasta a hipótese prevista no art. 122 

desta Lei. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Seção III

Do Pedido de Restituição

Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que 

se encontre em poder do devedor na data da decretação da falência poderá 

pedir sua restituição.
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Parágrafo único. Também pode ser pedida a restituição de coisa vendida a 

crédito e entregue ao devedor nos 15 (quinze) dias anteriores ao requerimen-

to de sua falência, se ainda não alienada.

Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro:

I – se a coisa não mais existir ao tempo do pedido de restituição, hipótese 

em que o requerente receberá o valor da avaliação do bem, ou, no caso de ter 

ocorrido sua venda, o respectivo preço, em ambos os casos no valor atualizado;

II – da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, 

decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma 

do art. 75, §§ 3º e 4º, da Lei n. 4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o 

prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o pre-

visto nas normas específicas da autoridade competente;

III – dos valores entregues ao devedor pelo contratante de boa-fé na hi-

pótese de revogação ou ineficácia do contrato, conforme disposto no art. 136 

desta Lei.

IV – às Fazendas Públicas, relativamente a tributos passíveis de retenção 

na fonte, de descontos de terceiros ou de sub-rogação e a valores recebidos 

pelos agentes arrecadadores e não recolhidos aos cofres públicos. (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Parágrafo único. As restituições de que trata este artigo somente serão 

efetuadas após o pagamento previsto no art. 151 desta Lei. (Revogado pela 

Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) 

(Vigência)

Art. 87. O pedido de restituição deverá ser fundamentado e descreverá a 

coisa reclamada.

§ 1º O juiz mandará autuar em separado o requerimento com os documen-

tos que o instruírem e determinará a intimação do falido, do Comitê, dos credo-

res e do administrador judicial para que, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, se 

manifestem, valendo como contestação a manifestação contrária à restituição.
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§ 2º Contestado o pedido e deferidas as provas porventura requeridas, o 

juiz designará audiência de instrução e julgamento, se necessária.

§ 3º Não havendo provas a realizar, os autos serão conclusos para sentença.

Art. 88. A sentença que reconhecer o direito do requerente determinará 

a entrega da coisa no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Parágrafo único. Caso não haja contestação, a massa não será condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios.

Art. 89. A sentença que negar a restituição, quando for o caso, incluirá o 

requerente no quadro-geral de credores, na classificação que lhe couber, na 

forma desta Lei.

Art. 90. Da sentença que julgar o pedido de restituição caberá apelação 

sem efeito suspensivo.

Parágrafo único. O autor do pedido de restituição que pretender receber o 

bem ou a quantia reclamada antes do trânsito em julgado da sentença pres-

tará caução.

Art. 91. O pedido de restituição suspende a disponibilidade da coisa até o 

trânsito em julgado.

Parágrafo único. Quando diversos requerentes houverem de ser satisfeitos 

em dinheiro e não existir saldo suficiente para o pagamento integral, far-se-á 

rateio proporcional entre eles.

Art. 92. O requerente que tiver obtido êxito no seu pedido ressarcirá a 

massa falida ou a quem tiver suportado as despesas de conservação da coisa 

reclamada.

Art. 93. Nos casos em que não couber pedido de restituição, fica resguar-

dado o direito dos credores de propor embargos de terceiros, observada a 

legislação processual civil.
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Seção IV

Do Procedimento para a Decretação da Falência

Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:

I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação 

líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma 

ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido 

de falência;

II – executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não 

nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal;

III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano 

de recuperação judicial:

a) procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio 

ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos;

b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retar-

dar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte 

ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não;

c) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consenti-

mento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu 

passivo;

d) simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo 

de burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor;

e) dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem 

ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu passivo;

f) ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficien-

tes para pagar os credores, abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se de 

seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento;

g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano 

de recuperação judicial.

§ 1º Credores podem reunir-se em litisconsórcio a fim de perfazer o limite 

mínimo para o pedido de falência com base no inciso I do caput deste artigo.
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§ 2º Ainda que líquidos, não legitimam o pedido de falência os créditos 

que nela não se possam reclamar.

§ 3º Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, o pedido de falência 

será instruído com os títulos executivos na forma do parágrafo único do art. 

9º desta Lei, acompanhados, em qualquer caso, dos respectivos instrumentos 

de protesto para fim falimentar nos termos da legislação específica.

§ 4º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o pedido de falência será 

instruído com certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução.

§ 5º Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, o pedido de falência 

descreverá os fatos que a caracterizam, juntando-se as provas que houver e 

especificando-se as que serão produzidas.

Art. 95. Dentro do prazo de contestação, o devedor poderá pleitear sua 

recuperação judicial.

Art. 96. A falência requerida com base no art. 94, inciso I do caput, desta 

Lei, não será decretada se o requerido provar:

I – falsidade de título;

II – prescrição;

III – nulidade de obrigação ou de título;

IV – pagamento da dívida;

V – qualquer outro fato que extinga ou suspenda obrigação ou não legiti-

me a cobrança de título;

VI – vício em protesto ou em seu instrumento;

VII – apresentação de pedido de recuperação judicial no prazo da contes-

tação, observados os requisitos do art. 51 desta Lei;

VIII – cessação das atividades empresariais mais de 2 (dois) anos antes 

do pedido de falência, comprovada por documento hábil do Registro Público 

de Empresas, o qual não prevalecerá contra prova de exercício posterior ao 

ato registrado.

§ 1º Não será decretada a falência de sociedade anônima após liquidado 

e partilhado seu ativo nem do espólio após 1 (um) ano da morte do devedor.
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§ 2º As defesas previstas nos incisos I a VI do caput deste artigo não obs-

tam a decretação de falência se, ao final, restarem obrigações não atingidas 

pelas defesas em montante que supere o limite previsto naquele dispositivo.

Art. 97. Podem requerer a falência do devedor:

I – o próprio devedor, na forma do disposto nos arts. 105 a 107 desta Lei;

II – o cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou o inventa-

riante;

III – o cotista ou o acionista do devedor na forma da lei ou do ato consti-

tutivo da sociedade;

IV – qualquer credor.

§ 1º O credor empresário apresentará certidão do Registro Público de Em-

presas que comprove a regularidade de suas atividades.

§ 2º O credor que não tiver domicílio no Brasil deverá prestar caução relati-

va às custas e ao pagamento da indenização de que trata o art. 101 desta Lei.

Art. 98. Citado, o devedor poderá apresentar contestação no prazo de 10 

(dez) dias.

Parágrafo único. Nos pedidos baseados nos incisos I e II do caput do art. 

94 desta Lei, o devedor poderá, no prazo da contestação, depositar o valor 

correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros 

e honorários advocatícios, hipótese em que a falência não será decretada e, 

caso julgado procedente o pedido de falência, o juiz ordenará o levantamento 

do valor pelo autor.

Art. 99. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras de-

terminações:

I – conterá a síntese do pedido, a identificação do falido e os nomes dos 

que forem a esse tempo seus administradores;

II – fixará o termo legal da falência, sem poder retrotraí-lo por mais de 

90 (noventa) dias contados do pedido de falência, do pedido de recuperação 

judicial ou do 1º (primeiro) protesto por falta de pagamento, excluindo-se, 

para esta finalidade, os protestos que tenham sido cancelados;
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III – ordenará ao falido que apresente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 

relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e 

classificação dos respectivos créditos, se esta já não se encontrar nos autos, 

sob pena de desobediência;

IV – explicitará o prazo para as habilitações de crédito, observado o dis-

posto no § 1º do art. 7º desta Lei;

V – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, 

ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º desta Lei;

VI – proibirá a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens 

do falido, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial e do Comitê, 

se houver, ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades normais 

do devedor se autorizada a continuação provisória nos termos do inciso XI do 

caput deste artigo;

VII – determinará as diligências necessárias para salvaguardar os interes-

ses das partes envolvidas, podendo ordenar a prisão preventiva do falido ou 

de seus administradores quando requerida com fundamento em provas da 

prática de crime definido nesta Lei;

VIII – ordenará ao Registro Público de Empresas que proceda à anotação da 

falência no registro do devedor, para que conste a expressão “Falido”, a data da 

decretação da falência e a inabilitação de que trata o art. 102 desta Lei;

VIII – ordenará ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial 

da Receita Federal do Brasil que procedam à anotação da falência no registro 

do devedor, para que dele constem a expressão “falido”, a data da decretação 

da falência e a inabilitação de que trata o art. 102 desta Lei; (Redação dada 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

IX – nomeará o administrador judicial, que desempenhará suas funções 

na forma do inciso III do caput do art. 22 desta Lei sem prejuízo do disposto 

na alínea a do inciso II do caput do art. 35 desta Lei;

X – determinará a expedição de ofícios aos órgãos e repartições públicas e 

outras entidades para que informem a existência de bens e direitos do falido;
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XI – pronunciar-se-á a respeito da continuação provisória das atividades 

do falido com o administrador judicial ou da lacração dos estabelecimentos, 

observado o disposto no art. 109 desta Lei;

XII – determinará, quando entender conveniente, a convocação da assem-

bleia-geral de credores para a constituição de Comitê de Credores, podendo 

ainda autorizar a manutenção do Comitê eventualmente em funcionamento 

na recuperação judicial quando da decretação da falência;

XIII – ordenará a intimação do Ministério Público e a comunicação por 

carta às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que 

o devedor tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência.

XIII – ordenará a intimação eletrônica, nos termos da legislação vigente 

e respeitadas as prerrogativas funcionais, respectivamente, do Ministério Pú-

blico e das Fazendas Públicas federal e de todos os Estados, Distrito Federal e 

Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, para que tomem conhe-

cimento da falência. (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação de edital contendo a íntegra 

da decisão que decreta a falência e a relação de credores.

§ 1º O juiz ordenará a publicação de edital eletrônico com a íntegra da de-

cisão que decreta a falência e a relação de credores apresentada pelo falido. 

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 2º A intimação eletrônica das pessoas jurídicas de direito público in-

tegrantes da administração pública indireta dos entes federativos referidos 

no inciso XIII do caput deste artigo será direcionada: (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

I – no âmbito federal, à Procuradoria-Geral Federal e à Procuradoria-Geral 

do Banco Central do Brasil; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

II – no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, à respectiva Procurado-

ria-Geral, à qual competirá dar ciência a eventual órgão de representação 

judicial específico das entidades interessadas; e (Incluído pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)
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III – no âmbito dos Municípios, à respectiva Procuradoria-Geral ou, se 

inexistir, ao gabinete do Prefeito, à qual competirá dar ciência a eventual ór-

gão de representação judicial específico das entidades interessadas. (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 3º Após decretada a quebra ou convolada a recuperação judicial em fa-

lência, o administrador deverá, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contado 

do termo de nomeação, apresentar, para apreciação do juiz, plano detalhado 

de realização dos ativos, inclusive com a estimativa de tempo não superior a 

180 (cento e oitenta) dias a partir da juntada de cada auto de arrecadação, na 

forma do inciso III do caput do art. 22 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

Art. 100. Da decisão que decreta a falência cabe agravo, e da sentença 

que julga a improcedência do pedido cabe apelação.

Art. 101. Quem por dolo requerer a falência de outrem será condenado, 

na sentença que julgar improcedente o pedido, a indenizar o devedor, apu-

rando-se as perdas e danos em liquidação de sentença.

§ 1º Havendo mais de 1 (um) autor do pedido de falência, serão solidaria-

mente responsáveis aqueles que se conduziram na forma prevista no caput 

deste artigo.

§ 2º Por ação própria, o terceiro prejudicado também pode reclamar inde-

nização dos responsáveis.

Seção V

Da Inabilitação Empresarial, dos Direitos e Deveres do Falido

Art. 102. O falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empre-

sarial a partir da decretação da falência e até a sentença que extingue suas 

obrigações, respeitado o disposto no § 1º do art. 181 desta Lei.

Parágrafo único. Findo o período de inabilitação, o falido poderá requerer 

ao juiz da falência que proceda à respectiva anotação em seu registro.
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Art. 103. Desde a decretação da falência ou do sequestro, o devedor per-

de o direito de administrar os seus bens ou deles dispor.

Parágrafo único. O falido poderá, contudo, fiscalizar a administração da 

falência, requerer as providências necessárias para a conservação de seus 

direitos ou dos bens arrecadados e intervir nos processos em que a massa 

falida seja parte ou interessada, requerendo o que for de direito e interpondo 

os recursos cabíveis.

Art. 104. A decretação da falência impõe ao falido os seguintes deveres:

Art. 104. A decretação da falência impõe aos representantes legais do 

falido os seguintes deveres: (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vi-

gência)

I – assinar nos autos, desde que intimado da decisão, termo de compa-

recimento, com a indicação do nome, nacionalidade, estado civil, endereço 

completo do domicílio, devendo ainda declarar, para constar do dito termo:

I – assinar nos autos, desde que intimado da decisão, termo de compa-

recimento, com a indicação do nome, da nacionalidade, do estado civil e do 

endereço completo do domicílio, e declarar, para constar do referido termo, 

diretamente ao administrador judicial, em dia, local e hora por ele designa-

dos, por prazo não superior a 15 (quinze) dias após a decretação da falência, 

o seguinte: (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

a) as causas determinantes da sua falência, quando requerida pelos cre-

dores;

b) tratando-se de sociedade, os nomes e endereços de todos os sócios, 

acionistas controladores, diretores ou administradores, apresentando o con-

trato ou estatuto social e a prova do respectivo registro, bem como suas al-

terações;

c) o nome do contador encarregado da escrituração dos livros obrigatórios;

d) os mandatos que porventura tenha outorgado, indicando seu objeto, 

nome e endereço do mandatário;
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e) seus bens imóveis e os móveis que não se encontram no estabeleci-

mento;

f) se faz parte de outras sociedades, exibindo respectivo contrato;

g) suas contas bancárias, aplicações, títulos em cobrança e processos em 

andamento em que for autor ou réu;

II – depositar em cartório, no ato de assinatura do termo de compareci-

mento, os seus livros obrigatórios, a fim de serem entregues ao administra-

dor judicial, depois de encerrados por termos assinados pelo juiz;

II – entregar ao administrador judicial os seus livros obrigatórios e os de-

mais instrumentos de escrituração pertinentes, que os encerrará por termo; 

(Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

III – não se ausentar do lugar onde se processa a falência sem motivo 

justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante, sob 

as penas cominadas na lei;

IV – comparecer a todos os atos da falência, podendo ser representado 

por procurador, quando não for indispensável sua presença;

V – entregar, sem demora, todos os bens, livros, papéis e documentos ao 

administrador judicial, indicando-lhe, para serem arrecadados, os bens que 

porventura tenha em poder de terceiros;

V – entregar ao administrador judicial, para arrecadação, todos os bens, 

papéis, documentos e senhas de acesso a sistemas contábeis, financeiros e 

bancários, bem como indicar aqueles que porventura estejam em poder de 

terceiros; (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

VI – prestar as informações reclamadas pelo juiz, administrador judicial, 

credor ou Ministério Público sobre circunstâncias e fatos que interessem à 

falência;

VII – auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza;

VIII – examinar as habilitações de crédito apresentadas;

IX – assistir ao levantamento, à verificação do balanço e ao exame dos 

livros;
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X – manifestar-se sempre que for determinado pelo juiz;

XI – apresentar, no prazo fixado pelo juiz, a relação de seus credores;

XI – apresentar ao administrador judicial a relação de seus credores, em 

arquivo eletrônico, no dia em que prestar as declarações referidas no inciso I 

do caput deste artigo; (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

XII – examinar e dar parecer sobre as contas do administrador judicial.

Parágrafo único. Faltando ao cumprimento de quaisquer dos deveres que 

esta Lei lhe impõe, após intimado pelo juiz a fazê-lo, responderá o falido por 

crime de desobediência.

Seção VI

Da Falência Requerida pelo Próprio Devedor

Art. 105. O devedor em crise econômico-financeira que julgue não aten-

der aos requisitos para pleitear sua recuperação judicial deverá requerer ao 

juízo sua falência, expondo as razões da impossibilidade de prosseguimento 

da atividade empresarial, acompanhadas dos seguintes documentos:

I – demonstrações contábeis referentes aos 3 (três) últimos exercícios 

sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas 

com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obri-

gatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório do fluxo de caixa;

II – relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natu-

reza e classificação dos respectivos créditos;

III – relação dos bens e direitos que compõem o ativo, com a respectiva 

estimativa de valor e documentos comprobatórios de propriedade;
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IV – prova da condição de empresário, contrato social ou estatuto em 

vigor ou, se não houver, a indicação de todos os sócios, seus endereços e a 

relação de seus bens pessoais;

V – os livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos 

por lei;

VI – relação de seus administradores nos últimos 5 (cinco) anos, com os 

respectivos endereços, suas funções e participação societária.

Art. 106. Não estando o pedido regularmente instruído, o juiz determina-

rá que seja emendado.

Art. 107. A sentença que decretar a falência do devedor observará a for-

ma do art. 99 desta Lei.

Parágrafo único. Decretada a falência, aplicam-se integralmente os dispo-

sitivos relativos à falência requerida pelas pessoas referidas nos incisos II a 

IV do caput do art. 97 desta Lei.

Seção VII

Da Arrecadação e da Custódia dos Bens

Art. 108. Ato contínuo à assinatura do termo de compromisso, o adminis-

trador judicial efetuará a arrecadação dos bens e documentos e a avaliação 

dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem, reque-

rendo ao juiz, para esses fins, as medidas necessárias.

§ 1º Os bens arrecadados ficarão sob a guarda do administrador judicial 

ou de pessoa por ele escolhida, sob responsabilidade daquele, podendo o fa-

lido ou qualquer de seus representantes ser nomeado depositário dos bens.

§ 2º O falido poderá acompanhar a arrecadação e a avaliação.

§ 3º O produto dos bens penhorados ou por outra forma apreendidos en-

trará para a massa, cumprindo ao juiz deprecar, a requerimento do adminis-

trador judicial, às autoridades competentes, determinando sua entrega.

§ 4º Não serão arrecadados os bens absolutamente impenhoráveis.
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§ 5º Ainda que haja avaliação em bloco, o bem objeto de garantia real será 

também avaliado separadamente, para os fins do § 1º do art. 83 desta Lei.

Art. 109. O estabelecimento será lacrado sempre que houver risco para a 

execução da etapa de arrecadação ou para a preservação dos bens da massa 

falida ou dos interesses dos credores.

Art. 110. O auto de arrecadação, composto pelo inventário e pelo respec-

tivo laudo de avaliação dos bens, será assinado pelo administrador judicial, 

pelo falido ou seus representantes e por outras pessoas que auxiliarem ou 

presenciarem o ato.

§ 1º Não sendo possível a avaliação dos bens no ato da arrecadação, o ad-

ministrador judicial requererá ao juiz a concessão de prazo para apresentação 

do laudo de avaliação, que não poderá exceder 30 (trinta) dias, contados da 

apresentação do auto de arrecadação.

§ 2º Serão referidos no inventário:

I – os livros obrigatórios e os auxiliares ou facultativos do devedor, desig-

nando-se o estado em que se acham, número e denominação de cada um, 

páginas escrituradas, data do início da escrituração e do último lançamento, 

e se os livros obrigatórios estão revestidos das formalidades legais;

II – dinheiro, papéis, títulos de crédito, documentos e outros bens da mas-

sa falida;

III – os bens da massa falida em poder de terceiro, a título de guarda, 

depósito, penhor ou retenção;

IV – os bens indicados como propriedade de terceiros ou reclamados por 

estes, mencionando-se essa circunstância.

§ 3º Quando possível, os bens referidos no § 2º deste artigo serão indivi-

dualizados.

§ 4º Em relação aos bens imóveis, o administrador judicial, no prazo de 

15 (quinze) dias após a sua arrecadação, exibirá as certidões de registro, ex-

traídas posteriormente à decretação da falência, com todas as indicações que 

nele constarem.
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Art. 111. O juiz poderá autorizar os credores, de forma individual ou co-

letiva, em razão dos custos e no interesse da massa falida, a adquirir ou ad-

judicar, de imediato, os bens arrecadados, pelo valor da avaliação, atendida a 

regra de classificação e preferência entre eles, ouvido o Comitê.

Art. 112. Os bens arrecadados poderão ser removidos, desde que haja 

necessidade de sua melhor guarda e conservação, hipótese em que permane-

cerão em depósito sob responsabilidade do administrador judicial, mediante 

compromisso.

Art. 113. Os bens perecíveis, deterioráveis, sujeitos à considerável des-

valorização ou que sejam de conservação arriscada ou dispendiosa, poderão 

ser vendidos antecipadamente, após a arrecadação e a avaliação, mediante 

autorização judicial, ouvidos o Comitê e o falido no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas.

Art. 114. O administrador judicial poderá alugar ou celebrar outrocontra-

to referente aos bens da massa falida, com o objetivo de produzir renda para 

a massa falida, mediante autorização do Comitê.

§ 1º O contrato disposto no caput deste artigo não gera direito de prefe-

rência na compra e não pode importar disposição total ou parcial dos bens.

§ 2º O bem objeto da contratação poderá ser alienado a qualquer tempo, 

independentemente do prazo contratado, rescindindo-se, sem direito a mul-

ta, o contrato realizado, salvo se houver anuência do adquirente.

Art. 114-A. Se não forem encontrados bens para serem arrecadados, ou 

se os arrecadados forem insuficientes para as despesas do processo, o ad-

ministrador judicial informará imediatamente esse fato ao juiz, que, ouvido o 

representante do Ministério Público, fixará, por meio de edital, o prazo de 10 

(dez) dias para os interessados se manifestarem. (Incluído pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

§ 1º Um ou mais credores poderão requerer o prosseguimento da falência, 

desde que paguem a quantia necessária às despesas e aos honorários do ad-

ministrador judicial, que serão considerados despesas essenciais nos termos 

estabelecidos no inciso I-A do caput do art. 84 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)
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§ 2º Decorrido o prazo previsto no caput sem manifestação dos interes-

sados, o administrador judicial promoverá a venda dos bens arrecadados no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, para bens móveis, e de 60 (sessenta) dias, 

para bens imóveis, e apresentará o seu relatório, nos termos e para os efeitos 

dispostos neste artigo. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 3º Proferida a decisão, a falência será encerrada pelo juiz nos autos. 

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Seção VIII

Dos Efeitos da Decretação da Falência sobre as Obrigações do Devedor

Art. 115. A decretação da falência sujeita todos os credores, que somente 

poderão exercer os seus direitos sobre os bens do falido e do sócio ilimitada-

mente responsável na forma que esta Lei prescrever.

Art. 116. A decretação da falência suspende:

I – o exercício do direito de retenção sobre os bens sujeitos à arrecadação, 

os quais deverão ser entregues ao administrador judicial;

II – o exercício do direito de retirada ou de recebimento do valor de suas 

quotas ou ações, por parte dos sócios da sociedade falida.

Art. 117. Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem 

ser cumpridos pelo administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar 

o aumento do passivo da massa falida ou for necessário à manutenção e pre-

servação de seus ativos, mediante autorização do Comitê.

§ 1º O contratante pode interpelar o administrador judicial, no prazo de 

até 90 (noventa) dias, contado da assinatura do termo de sua nomeação, 

para que, dentro de 10 (dez) dias, declare se cumpre ou não o contrato.

§ 2º A declaração negativa ou o silêncio do administrador judicial confere 

ao contraente o direito à indenização, cujo valor, apurado em processo ordi-

nário, constituirá crédito quirografário.
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Art. 118. O administrador judicial, mediante autorização do Comitê, poderá 

dar cumprimento a contrato unilateral se esse fato reduzir ou evitar o aumento 

do passivo da massa falida ou for necessário à manutenção e preservação de 

seus ativos, realizando o pagamento da prestação pela qual está obrigada.

Art. 119. Nas relações contratuais a seguir mencionadas prevalecerão as 

seguintes regras:

I – o vendedor não pode obstar a entrega das coisas expedidas ao devedor 

e ainda em trânsito, se o comprador, antes do requerimento da falência, as 

tiver revendido, sem fraude, à vista das faturas e conhecimentos de transpor-

te, entregues ou remetidos pelo vendedor;

II – se o devedor vendeu coisas compostas e o administrador judicial re-

solver não continuar a execução do contrato, poderá o comprador pôr à dis-

posição da massa falida as coisas já recebidas, pedindo perdas e danos;

III – não tendo o devedor entregue coisa móvel ou prestado serviço que ven-

dera ou contratara a prestações, e resolvendo o administrador judicial não execu-

tar o contrato, o crédito relativo ao valor pago será habilitado na classe própria;

IV – o administrador judicial, ouvido o Comitê, restituirá a coisa móvel 

comprada pelo devedor com reserva de domínio do vendedor se resolver não 

continuar a execução do contrato, exigindo a devolução, nos termos do con-

trato, dos valores pagos;

V – tratando-se de coisas vendidas a termo, que tenham cotação em bolsa 

ou mercado, e não se executando o contrato pela efetiva entrega daquelas e 

pagamento do preço, prestar-se-á a diferença entre a cotação do dia do con-

trato e a da época da liquidação em bolsa ou mercado;

VI – na promessa de compra e venda de imóveis, aplicar-se-á a legislação 

respectiva;

VII – a falência do locador não resolve o contrato de locação e, na falência 

do locatário, o administrador judicial pode, a qualquer tempo, denunciar o 

contrato;
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VIII – caso haja acordo para compensação e liquidação de obrigações no 

âmbito do sistema financeiro nacional, nos termos da legislação vigente, a 

parte não falida poderá considerar o contrato vencido antecipadamente, hipó-

tese em que será liquidado na forma estabelecida em regulamento, admitin-

do-se a compensação de eventual crédito que venha a ser apurado em favor 

do falido com créditos detidos pelo contratante;

IX – os patrimônios de afetação, constituídos para cumprimento de desti-

nação específica, obedecerão ao disposto na legislação respectiva, permane-

cendo seus bens, direitos e obrigações separados dos do falido até o advento 

do respectivo termo ou até o cumprimento de sua finalidade, ocasião em que 

o administrador judicial arrecadará o saldo a favor da massa falida ou inscre-

verá na classe própria o crédito que contra ela remanescer.

Art. 120. O mandato conferido pelo devedor, antes da falência, para a 

realização de negócios, cessará seus efeitos com a decretação da falência, 

cabendo ao mandatário prestar contas de sua gestão.

§ 1º O mandato conferido para representação judicial do devedor continua 

em vigor até que seja expressamente revogado pelo administrador judicial.

§ 2º Para o falido, cessa o mandato ou comissão que houver recebido 

antes da falência, salvo os que versem sobre matéria estranha à atividade 

empresarial.

Art. 121. As contas correntes com o devedor consideram-se encerradas 

no momento de decretação da falência, verificando-se o respectivo saldo.

Art. 122. Compensam-se, com preferência sobre todos os demais credo-

res, as dívidas do devedor vencidas até o dia da decretação da falência, pro-

venha o vencimento da sentença de falência ou não, obedecidos os requisitos 

da legislação civil.

Parágrafo único. Não se compensam:

I – os créditos transferidos após a decretação da falência, salvo em caso 

de sucessão por fusão, incorporação, cisão ou morte; ou
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II – os créditos, ainda que vencidos anteriormente, transferidos quando já 

conhecido o estado de crise econômico-financeira do devedor ou cuja trans-

ferência se operou com fraude ou dolo.

Art. 123. Se o falido fizer parte de alguma sociedade como sócio coman-

ditário ou cotista, para a massa falida entrarão somente os haveres que na 

sociedade ele possuir e forem apurados na forma estabelecida no contrato ou 

estatuto social.

§ 1º Se o contrato ou o estatuto social nada disciplinar a respeito, a apu-

ração far-se-á judicialmente, salvo se, por lei, pelo contrato ou estatuto, a so-

ciedade tiver de liquidar-se, caso em que os haveres do falido, somente após 

o pagamento de todo o passivo da sociedade, entrarão para a massa falida.

§ 2º Nos casos de condomínio indivisível de que participe o falido, o bem 

será vendido e deduzir-se-á do valor arrecadado o que for devido aos demais 

condôminos, facultada a estes a compra da quota-parte do falido nos termos 

da melhor proposta obtida.

Art. 124. Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a 

decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado 

não bastar para o pagamento dos credores subordinados.

Parágrafo único. Excetuam-se desta disposição os juros das debêntures 

e dos créditos com garantia real, mas por eles responde, exclusivamente, o 

produto dos bens que constituem a garantia.

Art. 125. Na falência do espólio, ficará suspenso o processo de inventário, 

cabendo ao administrador judicial a realização de atos pendentes em relação 

aos direitos e obrigações da massa falida.

Art. 126. Nas relações patrimoniais não reguladas expressamente nesta 

Lei, o juiz decidirá o caso atendendo à unidade, à universalidade do concurso 

e à igualdade de tratamento dos credores, observado o disposto no art. 75 

desta Lei.
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Art. 127. O credor de coobrigados solidários cujas falências sejam decre-

tadas tem o direito de concorrer, em cada uma delas, pela totalidade do seu 

crédito, até recebê-lo por inteiro, quando então comunicará ao juízo.

§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica ao falido cujas obriga-

ções tenham sido extintas por sentença, na forma do art. 159 desta Lei.

§ 2º Se o credor ficar integralmente pago por uma ou por diversas massas 

coobrigadas, as que pagaram terão direito regressivo contra as demais, em 

proporção à parte que pagaram e àquela que cada uma tinha a seu cargo.

§ 3º Se a soma dos valores pagos ao credor em todas as massas coobriga-

das exceder o total do crédito, o valor será devolvido às massas na proporção 

estabelecida no § 2º deste artigo.

§ 4º Se os coobrigados eram garantes uns dos outros, o excesso de que 

trata o § 3º deste artigo pertencerá, conforme a ordem das obrigações, às 

massas dos coobrigados que tiverem o direito de ser garantidas.

Art. 128. Os coobrigados solventes e os garantes do devedor ou dos só-

cios ilimitadamente responsáveis podem habilitar o crédito correspondente às 

quantias pagas ou devidas, se o credor não se habilitar no prazo legal.

Seção IX

Da Ineficácia e da Revogação de Atos Praticados antes da Falência

Art. 129. São ineficazes em relação à massa falida, tenha ou não o con-

tratante conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor, 

seja ou não intenção deste fraudar credores:

I – o pagamento de dívidas não vencidas realizado pelo devedor dentro do 

termo legal, por qualquer meio extintivo do direito de crédito, ainda que pelo 

desconto do próprio título;

II – o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis realizado dentro do ter-

mo legal, por qualquer forma que não seja a prevista pelo contrato;
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III – a constituição de direito real de garantia, inclusive a retenção, dentro 

do termo legal, tratando-se de dívida contraída anteriormente; se os bens da-

dos em hipoteca forem objeto de outras posteriores, a massa falida receberá 

a parte que devia caber ao credor da hipoteca revogada;

IV – a prática de atos a título gratuito, desde 2 (dois) anos antes da de-

cretação da falência;

V – a renúncia à herança ou a legado, até 2 (dois) anos antes da decreta-

ção da falência;

VI – a venda ou transferência de estabelecimento feita sem o consenti-

mento expresso ou o pagamento de todos os credores, a esse tempo existen-

tes, não tendo restado ao devedor bens suficientes para solver o seu passivo, 

salvo se, no prazo de 30 (trinta) dias, não houver oposição dos credores, após 

serem devidamente notificados, judicialmente ou pelo oficial do registro de 

títulos e documentos;

VII – os registros de direitos reais e de transferência de propriedade entre 

vivos, por título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis reali-

zados após a decretação da falência, salvo se tiver havido prenotação anterior.

Parágrafo único. A ineficácia poderá ser declarada de ofício pelo juiz, ale-

gada em defesa ou pleiteada mediante ação própria ou incidentalmente no 

curso do processo.

Art. 130. São revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar 

credores, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que 

com ele contratar e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida.

Art. 131. Nenhum dos atos referidos nos incisos I a III e VI do art. 129 

desta Lei que tenham sido previstos e realizados na forma definida no plano 

de recuperação judicial será declarado ineficaz ou revogado.

Art. 131. Nenhum dos atos referidos nos incisos I, II, III e VI do caput do 

art. 129 desta Lei que tenham sido previstos e realizados na forma definida 

no plano de recuperação judicial ou extrajudicial será declarado ineficaz ou 

revogado. (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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Art. 132. A ação revocatória, de que trata o art. 130 desta Lei, deverá ser 

proposta pelo administrador judicial, por qualquer credor ou pelo Ministério 

Público no prazo de 3 (três) anos contado da decretação da falência.

Art. 133. A ação revocatória pode ser promovida:

I – contra todos os que figuraram no ato ou que por efeito dele foram pa-

gos, garantidos ou beneficiados;

II – contra os terceiros adquirentes, se tiveram conhecimento, ao se criar 

o direito, da intenção do devedor de prejudicar os credores;

III – contra os herdeiros ou legatários das pessoas indicadas nos incisos I 

e II do caput deste artigo.

Art. 134. A ação revocatória correrá perante o juízo da falência e obede-

cerá ao procedimento ordinário previsto na Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 

1973 - Código de Processo Civil.

Art. 135. A sentença que julgar procedente a ação revocatória determi-

nará o retorno dos bens à massa falida em espécie, com todos os acessórios, 

ou o valor de mercado, acrescidos das perdas e danos.

Parágrafo único. Da sentença cabe apelação.

Art. 136. Reconhecida a ineficácia ou julgada procedente a ação revoca-

tória, as partes retornarão ao estado anterior, e o contratante de boa-fé terá 

direito à restituição dos bens ou valores entregues ao devedor.

§ 1º Na hipótese de securitização de créditos do devedor, não será decla-

rada a ineficácia ou revogado o ato de cessão em prejuízo dos direitos dos 

portadores de valores mobiliários emitidos pelo securitizador.

§ 2º É garantido ao terceiro de boa-fé, a qualquer tempo, propor ação por 

perdas e danos contra o devedor ou seus garantes.

Art. 137. O juiz poderá, a requerimento do autor da ação revocatória, 

ordenar, como medida preventiva, na forma da lei processual civil, o seques-

tro dos bens retirados do patrimônio do devedor que estejam em poder de 

terceiros.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm


673

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Art. 138. O ato pode ser declarado ineficaz ou revogado, ainda que prati-

cado com base em decisão judicial, observado o disposto no art. 131 desta Lei.

Parágrafo único. Revogado o ato ou declarada sua ineficácia, ficará rescin-

dida a sentença que o motivou.

Seção X

Da Realização do Ativo

Art. 139. Logo após a arrecadação dos bens, com a juntada do respectivo 

auto ao processo de falência, será iniciada a realização do ativo.

Art. 140. A alienação dos bens será realizada de uma das seguintes for-

mas, observada a seguinte ordem de preferência:

I – alienação da empresa, com a venda de seus estabelecimentos em bloco;

II – alienação da empresa, com a venda de suas filiais ou unidades produ-

tivas isoladamente;

III – alienação em bloco dos bens que integram cada um dos estabeleci-

mentos do devedor;

IV – alienação dos bens individualmente considerados.

§ 1º Se convier à realização do ativo, ou em razão de oportunidade, po-

dem ser adotadas mais de uma forma de alienação.

§ 2º A realização do ativo terá início independentemente da formação do 

quadro-geral de credores.

§ 3º A alienação da empresa terá por objeto o conjunto de determinados 

bens necessários à operação rentável da unidade de produção, que poderá 

compreender a transferência de contratos específicos.

§ 4º Nas transmissões de bens alienados na forma deste artigo que de-

pendam de registro público, a este servirá como título aquisitivo suficiente o 

mandado judicial respectivo.

Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da em-

presa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que 

trata este artigo:
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Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da em-

presa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que tra-

ta o art. 142: (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 

83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da realização do ativo;

II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá su-

cessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza 

tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de aciden-

tes de trabalho.

§ 1º O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o 

arrematante for:

I – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido;

II – parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consanguí-

neo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou

III – identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a su-

cessão.

§ 2º Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admiti-

dos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por 

obrigações decorrentes do contrato anterior.

§ 3º A alienação nas modalidades de que trata o art. 142 desta Lei poderá 

ser realizada com compartilhamento de custos operacionais por 2 (duas) ou 

mais empresas em situação falimentar. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) 

(Vigência)

Art. 142. O juiz, ouvido o administrador judicial e atendendo à orientação 

do Comitê, se houver, ordenará que se proceda à alienação do ativo em uma 

das seguintes modalidades:

I – leilão, por lances orais;

II – propostas fechadas; (Revogado pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

III – pregão. (Revogado pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7


675

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 1º A realização da alienação em quaisquer das modalidades de que tra-

ta este artigo será antecedida por publicação de anúncio em jornal de ampla 

circulação, com 15 (quinze) dias de antecedência, em se tratando de bens 

móveis, e com 30 (trinta) dias na alienação da empresa ou de bens imóveis, 

facultada a divulgação por outros meios que contribuam para o amplo conhe-

cimento da venda. (Revogado pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 2º A alienação dar-se-á pelo maior valor oferecido, ainda que seja infe-

rior ao valor de avaliação. (Revogado pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 3º No leilão por lances orais, aplicam-se, no que couber, as regras da Lei 

n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 4º A alienação por propostas fechadas ocorrerá mediante a entrega, em 

cartório e sob recibo, de envelopes lacrados, a serem abertos pelo juiz, no 

dia, hora e local designados no edital, lavrando o escrivão o auto respectivo, 

assinado pelos presentes, e juntando as propostas aos autos da falência. (Re-

vogado pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 5º A venda por pregão constitui modalidade híbrida das anteriores, com-

portando 2 (duas) fases: (Revogado pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – recebimento de propostas, na forma do § 3º deste artigo; (Revogado 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

II – leilão por lances orais, de que participarão somente aqueles que apre-

sentarem propostas não inferiores a 90% (noventa por cento) da maior pro-

posta ofertada, na forma do § 2º deste artigo. (Revogado pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

§ 6º A venda por pregão respeitará as seguintes regras: (Revogado pela 

Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – recebidas e abertas as propostas na forma do § 5º deste artigo, o juiz 

ordenará a notificação dos ofertantes, cujas propostas atendam ao requisito de 

seu inciso II, para comparecer ao leilão; (Revogado pela Lei n. 14.112, de 2020)
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II – o valor de abertura do leilão será o da proposta recebida do maior 

ofertante presente, considerando-se esse valor como lance, ao qual ele fica 

obrigado; (Revogado pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

III – caso não compareça ao leilão o ofertante da maior proposta e não 

seja dado lance igual ou superior ao valor por ele ofertado, fica obrigado a 

prestar a diferença verificada, constituindo a respectiva certidão do juízo títu-

lo executivo para a cobrança dos valores pelo administrador judicial. (Revo-

gado pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 7º Em qualquer modalidade de alienação, o Ministério Público será inti-

mado pessoalmente, sob pena de nulidade.

Art. 142. A alienação de bens dar-se-á por uma das seguintes modalida-

des: (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – leilão eletrônico, presencial ou híbrido; (Redação dada pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

II – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

III – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

IV – processo competitivo organizado promovido por agente especializado 

e de reputação ilibada, cujo procedimento deverá ser detalhado em relatório 

anexo ao plano de realização do ativo ou ao plano de recuperação judicial, 

conforme o caso; (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

V – qualquer outra modalidade, desde que aprovada nos termos desta Lei. 

(Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 2º (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 2º-A. A alienação de que trata o caput deste artigo: (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

I – dar-se-á independentemente de a conjuntura do mercado no momen-

to da venda ser favorável ou desfavorável, dado o caráter forçado da venda; 

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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II – independerá da consolidação do quadro-geral de credores; (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

III – poderá contar com serviços de terceiros como consultores, corretores 

e leiloeiros; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

IV – deverá ocorrer no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, conta-

do da data da lavratura do auto de arrecadação, no caso de falência; (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

V – não estará sujeita à aplicação do conceito de preço vil. (Incluído pela 

Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 3º Ao leilão eletrônico, presencial ou híbrido aplicam-se, no que couber, 

as regras da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Ci-

vil). (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 3º-A. A alienação por leilão eletrônico, presencial ou híbrido dar-se-á: 

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – em primeira chamada, no mínimo pelo valor de avaliação do bem; (In-

cluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

II – em segunda chamada, dentro de 15 (quinze) dias, contados da pri-

meira chamada, por no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor de ava-

liação; e (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

III – em terceira chamada, dentro de 15 (quinze) dias, contados da se-

gunda chamada, por qualquer preço. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) 

(Vigência)

§ 3º-B. A alienação prevista nos incisos IV e V do caput deste artigo, con-

forme disposições específicas desta Lei, observará o seguinte: (Incluído pela 

Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – será aprovada pela assembleia-geral de credores; (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

II – decorrerá de disposição de plano de recuperação judicial aprovado; ou 

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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III – deverá ser aprovada pelo juiz, considerada a manifestação do admi-

nistrador judicial e do Comitê de Credores, se existente. (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

§ 4º (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 5º (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 6º (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 7º Em qualquer modalidade de alienação, o Ministério Público e as Fa-

zendas Públicas serão intimados por meio eletrônico, nos termos da legisla-

ção vigente e respeitadas as respectivas prerrogativas funcionais, sob pena 

de nulidade. (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 8º Todas as formas de alienação de bens realizadas de acordo com esta 

Lei serão consideradas, para todos os fins e efeitos, alienações judiciais. (In-

cluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 143. Em qualquer das modalidades de alienação referidas no art. 142 

desta Lei, poderão ser apresentadas impugnações por quaisquer credores, 

pelo devedor ou pelo Ministério Público, no prazo de 48 (quarenta e oito) ho-

ras da arrematação, hipótese em que os autos serão conclusos ao juiz, que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, decidirá sobre as impugnações e, julgando-as 

improcedentes, ordenará a entrega dos bens ao arrematante, respeitadas as 

condições estabelecidas no edital.

§ 1º Impugnações baseadas no valor de venda do bem somente serão re-

cebidas se acompanhadas de oferta firme do impugnante ou de terceiro para 

a aquisição do bem, respeitados os termos do edital, por valor presente supe-

rior ao valor de venda, e de depósito caucionário equivalente a 10% (dez por 

cento) do valor oferecido. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 2º A oferta de que trata o § 1º deste artigo vincula o impugnante e o 

terceiro ofertante como se arrematantes fossem. (Incluído pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)
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§ 3º Se houver mais de uma impugnação baseada no valor de venda do 

bem, somente terá seguimento aquela que tiver o maior valor presente entre 

elas. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 4º A suscitação infundada de vício na alienação pelo impugnante será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça e sujeitará o suscitante à 

reparação dos prejuízos causados e às penas previstas na Lei n. 13.105, de 

16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), para comportamentos aná-

logos. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 144. Havendo motivos justificados, o juiz poderá autorizar, mediante 

requerimento fundamentado do administrador judicial ou do Comitê, modali-

dades de alienação judicial diversas das previstas no art. 142 desta Lei.

Art. 144-A. Frustrada a tentativa de venda dos bens da massa falida e 

não havendo proposta concreta dos credores para assumi-los, os bens pode-

rão ser considerados sem valor de mercado e destinados à doação. (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Parágrafo único. Se não houver interessados na doação referida no caput 

deste artigo, os bens serão devolvidos ao falido. (Incluído pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

Art. 145. O juiz homologará qualquer outra modalidade de realização do 

ativo, desde que aprovada pela assembleia-geral de credores, inclusive com 

a constituição de sociedade de credores ou dos empregados do próprio deve-

dor, com a participação, se necessária, dos atuais sócios ou de terceiros.

§ 1º Aplica-se à sociedade mencionada neste artigo o disposto no art. 141 

desta Lei.

§ 2º No caso de constituição de sociedade formada por empregados do 

próprio devedor, estes poderão utilizar créditos derivados da legislação do 

trabalho para a aquisição ou arrendamento da empresa. (Revogado pela Lei 

n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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§ 3º Não sendo aprovada pela assembleia-geral a proposta alternativa 

para a realização do ativo, caberá ao juiz decidir a forma que será adotada, 

levando em conta a manifestação do administrador judicial e do Comitê. (Re-

vogado pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 145. Por deliberação tomada nos termos do art. 42 desta Lei, os cre-

dores poderão adjudicar os bens alienados na falência ou adquiri-los por meio 

de constituição de sociedade, de fundo ou de outro veículo de investimento, 

com a participação, se necessária, dos atuais sócios do devedor ou de tercei-

ros, ou mediante conversão de dívida em capital. (Redação dada pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º Aplica-se irrestritamente o disposto no art. 141 desta Lei à transfe-

rência dos bens à sociedade, ao fundo ou ao veículo de investimento men-

cionados no caput deste artigo. (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) 

(Vigência)

§ 2º (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 3º (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 4º Será considerada não escrita qualquer restrição convencional à venda 

ou à circulação das participações na sociedade, no fundo de investimento ou 

no veículo de investimento a que se refere o caput deste artigo. (Incluído pela 

Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 146. Em qualquer modalidade de realização do ativo adotada, fica a 

massa falida dispensada da apresentação de certidões negativas.

Art. 147. As quantias recebidas a qualquer título serão imediatamente 

depositadas em conta remunerada de instituição financeira, atendidos os re-

quisitos da lei ou das normas de organização judiciária.

Art. 148. O administrador judicial fará constar do relatório de que trata a 

alínea p do inciso III do art. 22 os valores eventualmente recebidos no mês 

vencido, explicitando a forma de distribuição dos recursos entre os credores, 

observado o disposto no art. 149 desta Lei.
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Seção XI

Do Pagamento aos Credores

Art. 149. Realizadas as restituições, pagos os créditos extraconcursais, 

na forma do art. 84 desta Lei, e consolidado o quadro-geral de credores, as 

importâncias recebidas com a realização do ativo serão destinadas ao paga-

mento dos credores, atendendo à classificação prevista no art. 83 desta Lei, 

respeitados os demais dispositivos desta Lei e as decisões judiciais que deter-

minam reserva de importâncias.

§ 1º Havendo reserva de importâncias, os valores a ela relativos ficarão 

depositados até o julgamento definitivo do crédito e, no caso de não ser este 

finalmente reconhecido, no todo ou em parte, os recursos depositados serão 

objeto de rateio suplementar entre os credores remanescentes.

§ 2º Os credores que não procederem, no prazo fixado pelo juiz, ao levan-

tamento dos valores que lhes couberam em rateio serão intimados a fazê-lo 

no prazo de 60 (sessenta) dias, após o qual os recursos serão objeto de rateio 

suplementar entre os credores remanescentes.

Art. 150. As despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à 

administração da falência, inclusive na hipótese de continuação provisória das 

atividades previstas no inciso XI do caput do art. 99 desta Lei, serão pagas 

pelo administrador judicial com os recursos disponíveis em caixa.

Art. 151. Os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial ven-

cidos nos 3 (três) meses anteriores à decretação da falência, até o limite de 

5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, serão pagos tão logo haja dispo-

nibilidade em caixa.

Art. 152. Os credores restituirão em dobro as quantias recebidas, acres-

cidas dos juros legais, se ficar evidenciado dolo ou má-fé na constituição do 

crédito ou da garantia.

Art. 153. Pagos todos os credores, o saldo, se houver, será entregue ao 

falido.

https://www.grancursosonline.com.br


682

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Seção XII

Do Encerramento da Falência e da Extinção das Obrigações do Falido

Art. 154. Concluída a realização de todo o ativo, e distribuído o produto 

entre os credores, o administrador judicial apresentará suas contas ao juiz no 

prazo de 30 (trinta) dias.

§ 1º As contas, acompanhadas dos documentos comprobatórios, serão 

prestadas em autos apartados que, ao final, serão apensados aos autos da 

falência.

§ 2º O juiz ordenará a publicação de aviso de que as contas foram entre-

gues e se encontram à disposição dos interessados, que poderão impugná-las 

no prazo de 10 (dez) dias.

§ 3º Decorrido o prazo do aviso e realizadas as diligências necessárias à 

apuração dos fatos, o juiz intimará o Ministério Público para manifestar-se no 

prazo de 5 (cinco) dias, findo o qual o administrador judicial será ouvido se 

houver impugnação ou parecer contrário do Ministério Público.

§ 4º Cumpridas as providências previstas nos §§ 2º e 3º deste artigo, o 

juiz julgará as contas por sentença.

§ 5º A sentença que rejeitar as contas do administrador judicial fixará 

suas responsabilidades, poderá determinar a indisponibilidade ou o sequestro 

de bens e servirá como título executivo para indenização da massa.

§ 6º Da sentença cabe apelação.

Art. 155. Julgadas as contas do administrador judicial, ele apresentará o 

relatório final da falência no prazo de 10 (dez) dias, indicando o valor do ati-

vo e o do produto de sua realização, o valor do passivo e o dos pagamentos 

feitos aos credores, e especificará justificadamente as responsabilidades com 

que continuará o falido.

Art. 156. Apresentado o relatório final, o juiz encerrará a falência por 

sentença.
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Art. 156. Apresentado o relatório final, o juiz encerrará a falência por 

sentença e ordenará a intimação eletrônica às Fazendas Públicas federal e de 

todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver esta-

belecimento e determinará a baixa da falida no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CNPJ), expedido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Bra-

sil. (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Parágrafo único. A sentença de encerramento será publicada por edital e 

dela caberá apelação.

Art. 157. O prazo prescricional relativo às obrigações do falido recomeça 

a correr a partir do dia em que transitar em julgado a sentença do encerra-

mento da falência. (Revogado pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 158. Extingue as obrigações do falido:

I – o pagamento de todos os créditos;

II – o pagamento, depois de realizado todo o ativo, de mais de 50% (cin-

quenta por cento) dos créditos quirografários, sendo facultado ao falido o 

depósito da quantia necessária para atingir essa porcentagem se para tanto 

não bastou a integral liquidação do ativo;

II – o pagamento, após realizado todo o ativo, de mais de 25% (vinte e 

cinco por cento) dos créditos quirografários, facultado ao falido o depósito 

da quantia necessária para atingir a referida porcentagem se para isso não 

tiver sido suficiente a integral liquidação do ativo; (Redação dada pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

III – o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado do encerramento da 

falência, se o falido não tiver sido condenado por prática de crime previsto 

nesta Lei; (Revogado pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

III – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

IV – o decurso do prazo de 10 (dez) anos, contado do encerramento da 

falência, se o falido tiver sido condenado por prática de crime previsto nesta 

Lei. (Revogado pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

IV – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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V – o decurso do prazo de 3 (três) anos, contado da decretação da falên-

cia, ressalvada a utilização dos bens arrecadados anteriormente, que serão 

destinados à liquidação para a satisfação dos credores habilitados ou com 

pedido de reserva realizado; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

VI – o encerramento da falência nos termos dos arts. 114-A ou 156 desta 

Lei. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 159. Configurada qualquer das hipóteses do art. 158 desta Lei, o fali-

do poderá requerer ao juízo da falência que suas obrigações sejam declaradas 

extintas por sentença.

§ 1º O requerimento será autuado em apartado com os respectivos docu-

mentos e publicado por edital no órgão oficial e em jornal de grande circulação.

§ 2º No prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação do edital, qualquer 

credor pode opor-se ao pedido do falido. (Revogado pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

§ 3º Findo o prazo, o juiz, em 5 (cinco) dias, proferirá sentença e, se o 

requerimento for anterior ao encerramento da falência, declarará extintas as 

obrigações na sentença de encerramento.

§ 1º A secretaria do juízo fará publicar imediatamente informação sobre 

a apresentação do requerimento a que se refere este artigo, e, no prazo co-

mum de 5 (cinco) dias, qualquer credor, o administrador judicial e o Ministério 

Público poderão manifestar-se exclusivamente para apontar inconsistências 

formais e objetivas. (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 2º (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 3º Findo o prazo, o juiz, em 15 (quinze) dias, proferirá sentença que 

declare extintas todas as obrigações do falido, inclusive as de natureza traba-

lhista. (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 4º A sentença que declarar extintas as obrigações será comunicada a 

todas as pessoas e entidades informadas da decretação da falência.

§ 5º Da sentença cabe apelação.

§ 6º Após o trânsito em julgado, os autos serão apensados aos da falência.
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Art. 159-A. A sentença que declarar extintas as obrigações do falido, nos 

termos do art. 159 desta Lei, somente poderá ser rescindida por ação resci-

sória, na forma prevista na Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 (Código 

de Processo Civil), a pedido de qualquer credor, caso se verifique que o falido 

tenha sonegado bens, direitos ou rendimentos de qualquer espécie anteriores 

à data do requerimento a que se refere o art. 159 desta Lei. (Incluído pela Lei 

n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Parágrafo único. O direito à rescisão de que trata o caput deste artigo ex-

tinguir-se-á no prazo de 2 (dois) anos, contado da data do trânsito em julga-

do da sentença de que trata o art. 159 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

Art. 160. Verificada a prescrição ou extintas as obrigações nos termos 

desta Lei, o sócio de responsabilidade ilimitada também poderá requerer que 

seja declarada por sentença a extinção de suas obrigações na falência.

CAPÍTULO VI

DA RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Art. 161. O devedor que preencher os requisitos do art. 48 desta Lei po-

derá propor e negociar com credores plano de recuperação extrajudicial.

§ 1º Não se aplica o disposto neste Capítulo a titulares de créditos de 

natureza tributária, derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de 

acidente de trabalho, assim como àqueles previstos nos arts. 49, § 3º, e 86, 

inciso II do caput, desta Lei.

§ 1º Estão sujeitos à recuperação extrajudicial todos os créditos existen-

tes na data do pedido, exceto os créditos de natureza tributária e aqueles 

previstos no § 3º do art. 49 e no inciso II do caput do art. 86 desta Lei, e a 

sujeição dos créditos de natureza trabalhista e por acidentes de trabalho exi-

ge negociação coletiva com o sindicato da respectiva categoria profissional. 

(Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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§ 2º O plano não poderá contemplar o pagamento antecipado de dívidas 

nem tratamento desfavorável aos credores que a ele não estejam sujeitos.

§ 3º O devedor não poderá requerer a homologação de plano extrajudi-

cial, se estiver pendente pedido de recuperação judicial ou se houver obtido 

recuperação judicial ou homologação de outro plano de recuperação extraju-

dicial há menos de 2 (dois) anos.

§ 4º O pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial não 

acarretará suspensão de direitos, ações ou execuções, nem a impossibilidade 

do pedido de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de 

recuperação extrajudicial.

§ 5º Após a distribuição do pedido de homologação, os credores não po-

derão desistir da adesão ao plano, salvo com a anuência expressa dos demais 

signatários.

§ 6º A sentença de homologação do plano de recuperação extrajudicial 

constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III do caput, 

da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Art. 162. O devedor poderá requerer a homologação em juízo do plano 

de recuperação extrajudicial, juntando sua justificativa e o documento que 

contenha seus termos e condições, com as assinaturas dos credores que a 

ele aderiram.

Art. 163. O devedor poderá, também, requerer a homologação de plano 

de recuperação extrajudicial que obriga a todos os credores por ele abran-

gidos, desde que assinado por credores que representem mais de 3/5 (três 

quintos) de todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos.

Art. 163. O devedor poderá também requerer a homologação de plano 

de recuperação extrajudicial que obriga todos os credores por ele abrangi-

dos, desde que assinado por credores que representem mais da metade dos 

créditos de cada espécie abrangidos pelo plano de recuperação extrajudicial. 

(Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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§ 1º O plano poderá abranger a totalidade de uma ou mais espécies de 

créditos previstos no art. 83, incisos II, IV, V, VI e VIII do caput, desta Lei, ou 

grupo de credores de mesma natureza e sujeito a semelhantes condições de 

pagamento, e, uma vez homologado, obriga a todos os credores das espécies 

por ele abrangidas, exclusivamente em relação aos créditos constituídos até 

a data do pedido de homologação.

§ 2º Não serão considerados para fins de apuração do percentual previs-

to no caput deste artigo os créditos não incluídos no plano de recuperação 

extrajudicial, os quais não poderão ter seu valor ou condições originais de 

pagamento alteradas.

§ 3º Para fins exclusivos de apuração do percentual previsto no caput des-

te artigo:

I – o crédito em moeda estrangeira será convertido para moeda nacional 

pelo câmbio da véspera da data de assinatura do plano; e

II – não serão computados os créditos detidos pelas pessoas relacionadas 

no art. 43 deste artigo.

§ 4º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia 

ou sua substituição somente serão admitidas mediante a aprovação expressa 

do credor titular da respectiva garantia.

§ 5º Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial só poderá 

ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente 

previsão diversa no plano de recuperação extrajudicial.

§ 6º Para a homologação do plano de que trata este artigo, além dos do-

cumentos previstos no caput do art. 162 desta Lei, o devedor deverá juntar:

I – exposição da situação patrimonial do devedor;

II – as demonstrações contábeis relativas ao último exercício social e as 

levantadas especialmente para instruir o pedido, na forma do inciso II do 

caput do art. 51 desta Lei; e

III – os documentos que comprovem os poderes dos subscritores para 

novar ou transigir, relação nominal completa dos credores, com a indicação 
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do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do 

crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a 

indicação dos registros contábeis de cada transação pendente.

§ 7º O pedido previsto no caput deste artigo poderá ser apresentado com 

comprovação da anuência de credores que representem pelo menos 1/3 (um 

terço) de todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos e com o com-

promisso de, no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, contado da data 

do pedido, atingir o quórum previsto no caput deste artigo, por meio de ade-

são expressa, facultada a conversão do procedimento em recuperação judicial 

a pedido do devedor. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 8º Aplica-se à recuperação extrajudicial, desde o respectivo pedido, a 

suspensão de que trata o art. 6º desta Lei, exclusivamente em relação às 

espécies de crédito por ele abrangidas, e somente deverá ser ratificada pelo 

juiz se comprovado o quórum inicial exigido pelo § 7º deste artigo. (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 164. Recebido o pedido de homologação do plano de recuperação 

extrajudicial previsto nos arts. 162 e 163 desta Lei, o juiz ordenará a publi-

cação de edital no órgão oficial e em jornal de grande circulação nacional ou 

das localidades da sede e das filiais do devedor, convocando todos os credores 

do devedor para apresentação de suas impugnações ao plano de recuperação 

extrajudicial, observado o § 3º deste artigo.

Art. 164. Recebido o pedido de homologação do plano de recuperação 

extrajudicial previsto nos arts. 162 e 163 desta Lei, o juiz ordenará a publi-

cação de edital eletrônico com vistas a convocar os credores do devedor para 

apresentação de suas impugnações ao plano de recuperação extrajudicial, 

observado o disposto no § 3º deste artigo. (Redação dada pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

§ 1º No prazo do edital, deverá o devedor comprovar o envio de carta a to-

dos os credores sujeitos ao plano, domiciliados ou sediados no país, informan-

do a distribuição do pedido, as condições do plano e prazo para impugnação.
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§ 2º Os credores terão prazo de 30 (trinta) dias, contado da publicação do 

edital, para impugnarem o plano, juntando a prova de seu crédito.

§ 3º Para opor-se, em sua manifestação, à homologação do plano, os cre-

dores somente poderão alegar:

I – não preenchimento do percentual mínimo previsto no caput do art. 163 

desta Lei;

II – prática de qualquer dos atos previstos no inciso III do art. 94 ou do 

art. 130 desta Lei, ou descumprimento de requisito previsto nesta Lei;

III – descumprimento de qualquer outra exigência legal.

§ 4º Sendo apresentada impugnação, será aberto prazo de 5 (cinco) dias 

para que o devedor sobre ela se manifeste.

§ 5º Decorrido o prazo do § 4º deste artigo, os autos serão conclusos ime-

diatamente ao juiz para apreciação de eventuais impugnações e decidirá, no 

prazo de 5 (cinco) dias, acerca do plano de recuperação extrajudicial, homo-

logando-o por sentença se entender que não implica prática de atos previstos 

no art. 130 desta Lei e que não há outras irregularidades que recomendem 

sua rejeição.

§ 6º Havendo prova de simulação de créditos ou vício de representação 

dos credores que subscreverem o plano, a sua homologação será indeferida.

§ 7º Da sentença cabe apelação sem efeito suspensivo.

§ 8º Na hipótese de não homologação do plano o devedor poderá, cum-

pridas as formalidades, apresentar novo pedido de homologação de plano de 

recuperação extrajudicial.

Art. 165. O plano de recuperação extrajudicial produz efeitos após sua 

homologação judicial.

§ 1º É lícito, contudo, que o plano estabeleça a produção de efeitos ante-

riores à homologação, desde que exclusivamente em relação à modificação 

do valor ou da forma de pagamento dos credores signatários.
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§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, caso o plano seja posteriormente 

rejeitado pelo juiz, devolve-se aos credores signatários o direito de exigir seus 

créditos nas condições originais, deduzidos os valores efetivamente pagos.

Art. 166. Se o plano de recuperação extrajudicial homologado envolver 

alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o 

juiz ordenará a sua realização, observado, no que couber, o disposto no art. 

142 desta Lei.

Art. 167. O disposto neste Capítulo não implica impossibilidade de reali-

zação de outras modalidades de acordo privado entre o devedor e seus cre-

dores.

CAPÍTULO VI-A

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

DA INSOLVÊNCIA TRANSNACIONAL

Seção I

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Disposições Gerais

Art. 167-A. Este Capítulo disciplina a insolvência transnacional, com o 

objetivo de proporcionar mecanismos efetivos para: (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

I – a cooperação entre juízes e outras autoridades competentes do Brasil 

e de outros países em casos de insolvência transnacional; (Incluído pela Lei 

n. 14.112, de 2020) (Vigência)

II – o aumento da segurança jurídica para a atividade econômica e para o 

investimento; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

III – a administração justa e eficiente de processos de insolvência trans-

nacional, de modo a proteger os interesses de todos os credores e dos demais 

interessados, inclusive do devedor; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) 

(Vigência)
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IV – a proteção e a maximização do valor dos ativos do devedor; (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

V – a promoção da recuperação de empresas em crise econômico-finan-

ceira, com a proteção de investimentos e a preservação de empregos; e (In-

cluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

VI – a promoção da liquidação dos ativos da empresa em crise econômi-

co-financeira, com a preservação e a otimização da utilização produtiva dos 

bens, dos ativos e dos recursos produtivos da empresa, inclusive os intangí-

veis. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º Na interpretação das disposições deste Capítulo, deverão ser consi-

derados o seu objetivo de cooperação internacional, a necessidade de uni-

formidade de sua aplicação e a observância da boa-fé. (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

§ 2º As medidas de assistência aos processos estrangeiros menciona-

das neste Capítulo formam um rol meramente exemplificativo, de modo que 

outras medidas, ainda que previstas em leis distintas, solicitadas pelo re-

presentante estrangeiro, pela autoridade estrangeira ou pelo juízo brasileiro 

poderão ser deferidas pelo juiz competente ou promovidas diretamente pelo 

administrador judicial, com imediata comunicação nos autos. (Incluído pela 

Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 3º Em caso de conflito, as obrigações assumidas em tratados ou con-

venções internacionais em vigor no Brasil prevalecerão sobre as disposições 

deste Capítulo. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 4º O juiz somente poderá deixar de aplicar as disposições deste Capítulo 

se, no caso concreto, a sua aplicação configurar manifesta ofensa à ordem 

pública. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 5º O Ministério Público intervirá nos processos de que trata este Capítu-

lo. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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§ 6º Na aplicação das disposições deste Capítulo, será observada a com-

petência do Superior Tribunal de Justiça prevista na alínea “i” do inciso I do 

caput do art. 105 da Constituição Federal, quando cabível. (Incluído pela Lei 

n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 167-B. Para os fins deste Capítulo, considera-se: (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

I – processo estrangeiro: qualquer processo judicial ou administrativo, de 

cunho coletivo, inclusive de natureza cautelar, aberto em outro país de acor-

do com disposições relativas à insolvência nele vigentes, em que os bens e 

as atividades de um devedor estejam sujeitos a uma autoridade estrangeira, 

para fins de reorganização ou liquidação; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

II – processo estrangeiro principal: qualquer processo estrangeiro aberto 

no país em que o devedor tenha o centro de seus interesses principais; (In-

cluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

III – processo estrangeiro não principal: qualquer processo estrangeiro 

que não seja um processo estrangeiro principal, aberto em um país em que 

o devedor tenha estabelecimento ou bens; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

IV – representante estrangeiro: pessoa ou órgão, inclusive o nomeado em 

caráter transitório, que esteja autorizado, no processo estrangeiro, a admi-

nistrar os bens ou as atividades do devedor, ou a atuar como representante 

do processo estrangeiro; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

V – autoridade estrangeira: juiz ou autoridade administrativa que dirija 

ou supervisione um processo estrangeiro; e (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

VI – estabelecimento: qualquer local de operações em que o devedor de-

senvolva uma atividade econômica não transitória com o emprego de recur-

sos humanos e de bens ou serviços. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) 

(Vigência)
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Art. 167-C. As disposições deste Capítulo aplicam-se aos casos em que: 

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – autoridade estrangeira ou representante estrangeiro solicita assistên-

cia no Brasil para um processo estrangeiro; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

II – assistência relacionada a um processo disciplinado por esta Lei é pleite-

ada em um país estrangeiro; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

III – processo estrangeiro e processo disciplinado por esta Lei relativos ao 

mesmo devedor estão em curso simultaneamente; ou (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

IV – credores ou outras partes interessadas, de outro país, têm interesse 

em requerer a abertura de um processo disciplinado por esta Lei, ou dele par-

ticipar. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 167-D. O juízo do local do principal estabelecimento do devedor no 

Brasil é o competente para o reconhecimento de processo estrangeiro e para 

a cooperação com a autoridade estrangeira nos termos deste Capítulo. (Inclu-

ído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º A distribuição do pedido de reconhecimento do processo estrangeiro 

previne a jurisdição para qualquer pedido de recuperação judicial, de recupe-

ração extrajudicial ou de falência relativo ao devedor.

§ 2º A distribuição do pedido de recuperação judicial, de recuperação ex-

trajudicial ou de falência previne a jurisdição para qualquer pedido de reco-

nhecimento de processo estrangeiro relativo ao devedor.’

Art. 167-E. São autorizados a atuar em outros países, independentemen-

te de decisão judicial, na qualidade de representante do processo brasileiro, 

desde que essa providência seja permitida pela lei do país em que tramitem 

os processos estrangeiros: (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – o devedor, na recuperação judicial e na recuperação extrajudicial; (In-

cluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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II – o administrador judicial, na falência. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

§ 1º Na hipótese de que trata o inciso II do caput deste artigo, poderá o 

juiz, em caso de omissão do administrador judicial, autorizar terceiro para a 

atuação prevista no caput deste artigo. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) 

(Vigência)

§ 2º A pedido de qualquer dos autorizados, o juízo mandará certificar a 

condição de representante do processo brasileiro. (Incluído pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

Seção II

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Do Acesso à Jurisdição Brasileira

Art. 167-F. O representante estrangeiro está legitimado a postular dire-

tamente ao juiz brasileiro, nos termos deste Capítulo. (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º O pedido feito ao juiz brasileiro não sujeita o representante estran-

geiro nem o devedor, seus bens e suas atividades à jurisdição brasileira, ex-

ceto no que diz respeito aos estritos limites do pedido. (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

§ 2º Reconhecido o processo estrangeiro, o representante estrangeiro está 

autorizado a: (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – ajuizar pedido de falência do devedor, desde que presentes os requisi-

tos para isso, de acordo com esta Lei; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) 

(Vigência)

II – participar do processo de recuperação judicial, de recuperação extra-

judicial ou de falência do mesmo devedor, em curso no Brasil; (Incluído pela 

Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

III – intervir em qualquer processo em que o devedor seja parte, atendi-

das as exigências do direito brasileiro. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) 

(Vigência)
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Art. 167-G. Os credores estrangeiros têm os mesmos direitos conferidos 

aos credores nacionais nos processos de recuperação judicial, de recuperação 

extrajudicial ou de falência. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º Os credores estrangeiros receberão o mesmo tratamento dos cre-

dores nacionais, respeitada a ordem de classificação dos créditos prevista 

nesta Lei, e não serão discriminados em razão de sua nacionalidade ou da 

localização de sua sede, estabelecimento, residência ou domicílio, respeitado 

o seguinte: (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – os créditos estrangeiros de natureza tributária e previdenciária, bem 

como as penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas, 

inclusive as multas tributárias devidas a Estados estrangeiros, não serão con-

siderados nos processos de recuperação judicial e serão classificados como 

créditos subordinados nos processos de falência, independentemente de 

sua classificação nos países em que foram constituídos; (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

II – o crédito do representante estrangeiro será equiparado ao do admi-

nistrador judicial nos casos em que fizer jus a remuneração, exceto quando 

for o próprio devedor ou seu representante; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

III – os créditos que não tiverem correspondência com a classificação pre-

vista nesta Lei serão classificados como quirografários, independentemente 

da classificação atribuída pela lei do país em que foram constituídos. (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 2º O juiz deve determinar as medidas apropriadas, no caso concreto, 

para que os credores que não tiverem domicílio ou estabelecimento no Brasil 

tenham acesso às notificações e às informações dos processos de recupera-

ção judicial, de recuperação extrajudicial ou de falência. (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)
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§ 3º As notificações e as informações aos credores que não tiverem do-

micílio ou estabelecimento no Brasil serão realizadas por qualquer meio con-

siderado adequado pelo juiz, dispensada a expedição de carta rogatória para 

essa finalidade. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 4º A comunicação do início de um processo de recuperação judicial ou 

de falência para credores estrangeiros deverá conter as informações sobre 

providências necessárias para que o credor possa fazer valer seu direito, in-

clusive quanto ao prazo para apresentação de habilitação ou de divergência e 

à necessidade de os credores garantidos habilitarem seus créditos. (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 5º O juiz brasileiro deverá expedir os ofícios e os mandados necessá-

rios ao Banco Central do Brasil para permitir a remessa ao exterior dos valo-

res recebidos por credores domiciliados no estrangeiro. (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

Seção III

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Do Reconhecimento de Processos Estrangeiros

Art. 167-H. O representante estrangeiro pode ajuizar, perante o juiz, pe-

dido de reconhecimento do processo estrangeiro em que atua. (Incluído pela 

Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º O pedido de reconhecimento do processo estrangeiro deve ser acom-

panhado dos seguintes documentos: (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) 

(Vigência)

I – cópia apostilada da decisão que determine a abertura do processo es-

trangeiro e nomeie o representante estrangeiro; (Incluído pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

II – certidão apostilada expedida pela autoridade estrangeira que ateste a 

existência do processo estrangeiro e a nomeação do representante estrangei-

ro; ou (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7


697

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

III – qualquer outro documento emitido por autoridade estrangeira que 

permita ao juiz atingir plena convicção da existência do processo estrangeiro 

e da identificação do representante estrangeiro. (Incluído pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

§ 2º O pedido de reconhecimento do processo estrangeiro deve ser acom-

panhado por uma relação de todos os processos estrangeiros relativos ao 

devedor que sejam de conhecimento do representante estrangeiro. (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 3º Os documentos redigidos em língua estrangeira devem estar acom-

panhados de tradução oficial para a língua portuguesa, salvo quando, sem 

prejuízo aos credores, for expressamente dispensada pelo juiz e substituída 

por tradução simples para a língua portuguesa, declarada fiel e autêntica pelo 

próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 167-I. Independentemente de outras medidas, o juiz poderá reco-

nhecer: (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – a existência do processo estrangeiro e a identificação do representante 

estrangeiro, a partir da decisão ou da certidão referidas no § 1º do art. 167-H 

desta Lei que os indicarem como tal; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) 

(Vigência)

II – a autenticidade de todos ou de alguns documentos juntados com o 

pedido de reconhecimento do processo estrangeiro, mesmo que não tenham 

sido apostilados; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

III – o país onde se localiza o domicílio do devedor, no caso dos empresá-

rios individuais, ou o país da sede estatutária do devedor, no caso das socie-

dades, como seu centro de interesses principais, salvo prova em contrário. 

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 167-J. Ressalvado o disposto no § 4º do art. 167-A desta Lei, o juiz 

reconhecerá o processo estrangeiro quando: (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)
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I – o processo enquadrar-se na definição constante do inciso I do caput do 

art. 167-B desta Lei; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

II – o representante que tiver requerido o reconhecimento do processo 

enquadrar-se na definição de representante estrangeiro constante do inciso 

IV do caput do art. 167-B desta Lei; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) 

(Vigência)

III – o pedido cumprir os requisitos estabelecidos no art. 167-H desta Lei; 

e (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

IV – o pedido tiver sido endereçado ao juiz, conforme o disposto no art. 

167-D desta Lei. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º Satisfeitos os requisitos previstos no caput deste artigo, o proces-

so estrangeiro deve ser reconhecido como: (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

I – processo estrangeiro principal, caso tenha sido aberto no local em que 

o devedor tenha o seu centro de interesses principais; ou (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

II – processo estrangeiro não principal, caso tenha sido aberto em local 

em que o devedor tenha bens ou estabelecimento, na forma definida no inciso 

VI do caput do art. 167-B desta Lei. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) 

(Vigência)

§ 2º Não obstante o previsto nos incisos I e II do § 1º deste artigo, o 

processo estrangeiro será reconhecido como processo estrangeiro não prin-

cipal se o centro de interesses principais do devedor tiver sido transferido ou 

de outra forma manipulado com o objetivo de transferir para outro Estado 

a competência jurisdicional para abertura do processo. (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

§ 3º A decisão de reconhecimento do processo estrangeiro poderá ser 

modificada ou revogada, a qualquer momento, a pedido de qualquer parte 

interessada, se houver elementos que comprovem que os requisitos para o 

reconhecimento foram descumpridos, total ou parcialmente, ou deixaram de 

existir. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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§ 4º Da decisão que acolher o pedido de reconhecimento caberá agravo, e 

da sentença que o julgar improcedente caberá apelação. (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 167-K. Após o pedido de reconhecimento do processo estrangeiro, o 

representante estrangeiro deverá imediatamente informar ao juiz: (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – qualquer modificação significativa no estado do processo estrangeiro 

reconhecido ou no estado de sua nomeação como representante estrangeiro; 

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

II – qualquer outro processo estrangeiro relativo ao mesmo devedor de 

que venha a ter conhecimento. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigên-

cia)

Art. 167-L. Após o ajuizamento do pedido de reconhecimento do processo 

estrangeiro, e antes de sua decisão, o juiz poderá conceder liminarmente as 

medidas de tutela provisória, fundadas em urgência ou evidência, necessá-

rias para o cumprimento desta Lei, para a proteção da massa falida ou para a 

eficiência da administração. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º Salvo no caso do disposto no inciso IV do caput do art. 167-N desta 

Lei, as medidas de natureza provisória encerram-se com a decisão sobre o 

pedido de reconhecimento. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 2º O juiz poderá recusar-se a conceder as medidas de assistência provi-

sória que possam interferir na administração do processo estrangeiro princi-

pal. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 167-M. Com o reconhecimento de processo estrangeiro principal, 

decorrem automaticamente: (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – a suspensão do curso de quaisquer processos de execução ou de quais-

quer outras medidas individualmente tomadas por credores relativas ao pa-

trimônio do devedor, respeitadas as demais disposições desta Lei; (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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II – a suspensão do curso da prescrição de quaisquer execuções judiciais 

contra o devedor, respeitadas as demais disposições desta Lei; (Incluído pela 

Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

III – a ineficácia de transferência, de oneração ou de qualquer forma de 

disposição de bens do ativo não circulante do devedor realizadas sem prévia 

autorização judicial. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º A extensão, a modificação ou a cessação dos efeitos previstos nos 

incisos I, II e III do caput deste artigo subordinam-se ao disposto nesta Lei. 

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020)

§ 2º Os credores conservam o direito de ajuizar quaisquer processos ju-

diciais e arbitrais, e de neles prosseguir, que visem à condenação do devedor 

ou ao reconhecimento ou à liquidação de seus créditos, e, em qualquer caso, 

as medidas executórias deverão permanecer suspensas. (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

§ 3º As medidas previstas neste artigo não afetam os credores que não 

estejam sujeitos aos processos de recuperação judicial, de recuperação ex-

trajudicial ou de falência, salvo nos limites permitidos por esta Lei. (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 167-N. Com a decisão de reconhecimento do processo estrangeiro, 

tanto principal como não principal, o juiz poderá determinar, a pedido do re-

presentante estrangeiro e desde que necessárias para a proteção dos bens 

do devedor e no interesse dos credores, entre outras, as seguintes medidas: 

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – a ineficácia de transferência, de oneração ou de qualquer forma de 

disposição de bens do ativo não circulante do devedor realizadas sem prévia 

autorização judicial, caso não tenham decorrido automaticamente do reco-

nhecimento previsto no art. 167-M desta Lei; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)
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II – a oitiva de testemunhas, a colheita de provas ou o fornecimento de 

informações relativas a bens, a direitos, a obrigações, à responsabilidade e à 

atividade do devedor; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

III – a autorização do representante estrangeiro ou de outra pessoa para 

administrar e/ou realizar o ativo do devedor, no todo ou em parte, localizado 

no Brasil; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

IV – a conversão, em definitiva, de qualquer medida de assistência provisó-

ria concedida anteriormente; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

V – a concessão de qualquer outra medida que seja necessária. (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º Com o reconhecimento do processo estrangeiro, tanto principal como 

não principal, o juiz poderá, a requerimento do representante estrangeiro, 

autorizá-lo, ou outra pessoa nomeada por aquele, a promover a destinação 

do ativo do devedor, no todo ou em parte, localizado no Brasil, desde que os 

interesses dos credores domiciliados ou estabelecidos no Brasil estejam ade-

quadamente protegidos. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 2º Ao conceder medida de assistência prevista neste artigo requerida 

pelo representante estrangeiro de um processo estrangeiro não principal, o 

juiz deverá certificar-se de que as medidas para efetivá-la se referem a bens 

que, de acordo com o direito brasileiro, devam ser submetidos à disciplina 

aplicável ao processo estrangeiro não principal, ou certificar-se de que elas 

digam respeito a informações nele exigidas. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

Art. 167-O. Ao conceder ou denegar uma das medidas previstas nos arts. 

167-L e 167-N desta Lei, bem como ao modificá-las ou revogá-las nos termos 

do § 2º deste artigo, o juiz deverá certificar-se de que o interesse dos credo-

res, do devedor e de terceiros interessados será adequadamente protegido. 

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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§ 1º O juiz poderá condicionar a concessão das medidas previstas nos 

arts. 167-L e 167-N desta Lei ao atendimento de condições que considerar 

apropriadas. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 2º A pedido de qualquer interessado, do representante estrangeiro ou 

de ofício, o juiz poderá modificar ou revogar, a qualquer momento, medidas 

concedidas com fundamento nos arts. 167-L e 167-N desta Lei.(Incluído pela 

Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 3º Com o reconhecimento do processo estrangeiro, tanto principal quan-

to não principal, o representante estrangeiro poderá ajuizar medidas com o 

objetivo de tornar ineficazes quaisquer atos realizados, nos termos dos arts. 

129 e 130, observado ainda o disposto no art. 131, todos desta Lei. (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 4º No caso de processo estrangeiro não principal, a ineficácia referida no 

§ 3º deste artigo dependerá da verificação, pelo juiz, de que, de acordo com a 

lei brasileira, os bens devam ser submetidos à disciplina aplicável ao processo 

estrangeiro não principal. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Seção IV

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Da Cooperação com Autoridades e Representantes Estrangeiros

Art. 167-P. O juiz deverá cooperar diretamente ou por meio do adminis-

trador judicial, na máxima extensão possível, com a autoridade estrangeira 

ou com representantes estrangeiros, na persecução dos objetivos estabeleci-

dos no art. 167-A desta Lei. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º O juiz poderá comunicar-se diretamente com autoridades estran-

geiras ou com representantes estrangeiros, ou deles solicitar informação e 

assistência, sem a necessidade de expedição de cartas rogatórias, de proce-

dimento de auxílio direto ou de outras formalidades semelhantes. (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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§ 2º O administrador judicial, no exercício de suas funções e sob a su-

pervisão do juiz, deverá cooperar, na máxima extensão possível, com a au-

toridade estrangeira ou com representantes estrangeiros, na persecução dos 

objetivos estabelecidos no art. 167-A desta Lei. (Incluído pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

§ 3º O administrador judicial, no exercício de suas funções, poderá comu-

nicar-se com as autoridades estrangeiras ou com os representantes estran-

geiros. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 167-Q. A cooperação a que se refere o art. 167-P desta Lei poderá 

ser implementada por quaisquer meios, inclusive pela: (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

I – nomeação de uma pessoa, natural ou jurídica, para agir sob a supervi-

são do juiz; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

II – comunicação de informações por quaisquer meios considerados apro-

priados pelo juiz; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

III – coordenação da administração e da supervisão dos bens e das ativi-

dades do devedor; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

IV – aprovação ou implementação, pelo juiz, de acordos ou de protocolos 

de cooperação para a coordenação dos processos judiciais; e (Incluído pela 

Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

V – coordenação de processos concorrentes relativos ao mesmo devedor. 

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Seção V

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Dos Processos Concorrentes

Art. 167-R. Após o reconhecimento de um processo estrangeiro principal, 

somente se iniciará no Brasil um processo de recuperação judicial, de recu-

peração extrajudicial ou de falência se o devedor possuir bens ou estabeleci-

mento no País. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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Parágrafo único. Os efeitos do processo ajuizado no Brasil devem res-

tringir-se aos bens e ao estabelecimento do devedor localizados no Brasil e 

podem estender-se a outros, desde que esta medida seja necessária para a 

cooperação e a coordenação com o processo estrangeiro principal. (Incluído 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 167-S. Sempre que um processo estrangeiro e um processo de re-

cuperação judicial, de recuperação extrajudicial ou de falência relativos ao 

mesmo devedor estiverem em curso simultaneamente, o juiz deverá buscar a 

cooperação e a coordenação entre eles, respeitadas as seguintes disposições: 

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – se o processo no Brasil já estiver em curso quando o pedido de reco-

nhecimento do processo estrangeiro tiver sido ajuizado, qualquer medida de 

assistência determinada pelo juiz nos termos dos arts. 167-L ou 167-N desta 

Lei deve ser compatível com o processo brasileiro, e o previsto no art. 167-M 

desta Lei não será aplicável se o processo estrangeiro for reconhecido como 

principal; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

II – se o processo no Brasil for ajuizado após o reconhecimento do pro-

cesso estrangeiro ou após o ajuizamento do pedido de seu reconhecimento, 

todas as medidas de assistência concedidas nos termos dos arts. 167-L ou 

167-N desta Lei deverão ser revistas pelo juiz e modificadas ou revogadas se 

forem incompatíveis com o processo no Brasil e, quando o processo estran-

geiro for reconhecido como principal, os efeitos referidos nos incisos I, II e III 

do caput do art. 167-M serão modificados ou cessados, nos termos do § 1º do 

art. 167-M desta Lei, se incompatíveis com os demais dispositivos desta Lei; 

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

III – qualquer medida de assistência a um processo estrangeiro não prin-

cipal deverá restringir-se a bens e a estabelecimento que, de acordo com o 

ordenamento jurídico brasileiro, devam ser submetidos à disciplina aplicável 

ao processo estrangeiro não principal, ou a informações nele exigidas. (Inclu-

ído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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Art. 167-T. Na hipótese de haver mais de um processo estrangeiro rela-

tivo ao mesmo devedor, o juiz deverá buscar a cooperação e a coordenação 

de acordo com as disposições dos arts. 167-P e 167-Q desta Lei, bem como 

observar o seguinte: (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

I – qualquer medida concedida ao representante de um processo estran-

geiro não principal após o reconhecimento de um processo estrangeiro prin-

cipal deve ser compatível com este último; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

II – se um processo estrangeiro principal for reconhecido após o reconhe-

cimento ou o pedido de reconhecimento de um processo estrangeiro não prin-

cipal, qualquer medida concedida nos termos dos arts. 167-L ou 167-N desta 

Lei deverá ser revista pelo juiz, que a modificará ou a revogará se for incom-

patível com o processo estrangeiro principal; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

III – se, após o reconhecimento de um processo estrangeiro não principal, 

outro processo estrangeiro não principal for reconhecido, o juiz poderá, com 

a finalidade de facilitar a coordenação dos processos, conceder, modificar ou 

revogar qualquer medida antes concedida. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

Art. 167-U. Na ausência de prova em contrário, presume-se a insolvên-

cia do devedor cujo processo estrangeiro principal tenha sido reconhecido no 

Brasil. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Parágrafo único. O representante estrangeiro, o devedor ou os credores 

podem requerer a falência do devedor cujo processo estrangeiro principal 

tenha sido reconhecido no Brasil, atendidos os pressupostos previstos nesta 

Lei. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 167-V. O juízo falimentar responsável por processo estrangeiro não 

principal deve prestar ao juízo principal as seguintes informações, entre ou-

tras: (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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I – valor dos bens arrecadados e do passivo; (Incluído pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

II – valor dos créditos admitidos e sua classificação; (Incluído pela Lei n. 

14.112, de 2020) (Vigência)

III – classificação, segundo a lei nacional, dos credores não domiciliados 

ou sediados nos países titulares de créditos sujeitos à lei estrangeira; (Inclu-

ído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

IV – relação de ações judiciais em curso de que seja parte o falido, como 

autor, réu ou interessado; (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

V – ocorrência do término da liquidação e o saldo, credor ou devedor, bem 

como eventual ativo remanescente. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) 

(Vigência)

Art. 167-W. No processo falimentar transnacional, principal ou não princi-

pal, nenhum ativo, bem ou recurso remanescente da liquidação será entregue 

ao falido se ainda houver passivo não satisfeito em qualquer outro processo 

falimentar transnacional. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 167-X. O processo de falência transnacional principal somente pode-

rá ser finalizado após o encerramento dos processos não principais ou após 

a constatação de que, nesses últimos, não haja ativo líquido remanescente. 

(Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 167-Y. Sem prejuízo dos direitos sobre bens ou decorrentes de ga-

rantias reais, o credor que tiver recebido pagamento parcial de seu crédito em 

processo de insolvência no exterior não poderá ser pago pelo mesmo crédito 

em processo no Brasil referente ao mesmo devedor enquanto os pagamentos 

aos credores da mesma classe forem proporcionalmente inferiores ao valor já 

recebido no exterior. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)
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CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES PENAIS

Seção I

Dos Crimes em Espécie

Fraude a Credores

Art. 168. Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, 

conceder a recuperação judicial ou homologar a recuperação extrajudicial, 

ato fraudulento de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores, com o 

fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para outrem.

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Aumento da pena

§ 1º A pena aumenta-se de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), se o agente:

I – elabora escrituração contábil ou balanço com dados inexatos;

II – omite, na escrituração contábil ou no balanço, lançamento que deles 

deveria constar, ou altera escrituração ou balanço verdadeiros;

III – destrói, apaga ou corrompe dados contábeis ou negociais armazena-

dos em computador ou sistema informatizado;

IV – simula a composição do capital social;

V – destrói, oculta ou inutiliza, total ou parcialmente, os documentos de 

escrituração contábil obrigatórios.

Contabilidade paralela

Contabilidade paralela e distribuição de lucros ou dividendos a sócios e 

acionistas até a aprovação do plano de recuperação judicial (Redação dada 

pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 2º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até metade se o devedor 

manteve ou movimentou recursos ou valores paralelamente à contabilidade 

exigida pela legislação.
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§ 2º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até metade se o devedor 

manteve ou movimentou recursos ou valores paralelamente à contabilidade 

exigida pela legislação, inclusive na hipótese de violação do disposto no art. 

6º-A desta Lei. (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Concurso de pessoas

§ 3º Nas mesmas penas incidem os contadores, técnicos contábeis, au-

ditores e outros profissionais que, de qualquer modo, concorrerem para as 

condutas criminosas descritas neste artigo, na medida de sua culpabilidade.

Redução ou substituição da pena

§ 4º Tratando-se de falência de microempresa ou de empresa de pequeno 

porte, e não se constatando prática habitual de condutas fraudulentas por 

parte do falido, poderá o juiz reduzir a pena de reclusão de 1/3 (um terço) a 

2/3 (dois terços) ou substituí-la pelas penas restritivas de direitos, pelas de 

perda de bens e valores ou pelas de prestação de serviços à comunidade ou 

a entidades públicas.

Violação de sigilo empresarial

Art. 169. Violar, explorar ou divulgar, sem justa causa, sigilo empresarial 

ou dados confidenciais sobre operações ou serviços, contribuindo para a con-

dução do devedor a estado de inviabilidade econômica ou financeira:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Divulgação de informações falsas

Art. 170. Divulgar ou propalar, por qualquer meio, informação falsa sobre 

devedor em recuperação judicial, com o fim de levá-lo à falência ou de obter 

vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Indução a erro

Art. 171. Sonegar ou omitir informações ou prestar informações falsas no 

processo de falência, de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial, 

com o fim de induzir a erro o juiz, o Ministério Público, os credores, a assem-

bleia-geral de credores, o Comitê ou o administrador judicial:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
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Favorecimento de credores

Art. 172. Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, 

conceder a recuperação judicial ou homologar plano de recuperação extra-

judicial, ato de disposição ou oneração patrimonial ou gerador de obrigação, 

destinado a favorecer um ou mais credores em prejuízo dos demais:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o credor que, em conluio, 

possa beneficiar-se de ato previsto no caput deste artigo.

Desvio, ocultação ou apropriação de bens

Art. 173. Apropriar-se, desviar ou ocultar bens pertencentes ao devedor 

sob recuperação judicial ou à massa falida, inclusive por meio da aquisição 

por interposta pessoa:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens

Art. 174. Adquirir, receber, usar, ilicitamente, bem que sabe pertencer à 

massa falida ou influir para que terceiro, de boa-fé, o adquira, receba ou use:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Habilitação ilegal de crédito

Art. 175. Apresentar, em falência, recuperação judicial ou recuperação 

extrajudicial, relação de créditos, habilitação de créditos ou reclamação fal-

sas, ou juntar a elas título falso ou simulado:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Exercício ilegal de atividade

Art. 176. Exercer atividade para a qual foi inabilitado ou incapacitado por 

decisão judicial, nos termos desta Lei:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Violação de impedimento

Art. 177. Adquirir o juiz, o representante do Ministério Público, o adminis-

trador judicial, o gestor judicial, o perito, o avaliador, o escrivão, o oficial de 

justiça ou o leiloeiro, por si ou por interposta pessoa, bens de massa falida ou 
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de devedor em recuperação judicial, ou, em relação a estes, entrar em algu-

ma especulação de lucro, quando tenham atuado nos respectivos processos:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Omissão dos documentos contábeis obrigatórios

Art. 178. Deixar de elaborar, escriturar ou autenticar, antes ou depois da 

sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homo-

logar o plano de recuperação extrajudicial, os documentos de escrituração 

contábil obrigatórios:

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa, se o fato não cons-

titui crime mais grave.

Seção II

Disposições Comuns

Art. 179. Na falência, na recuperação judicial e na recuperação extraju-

dicial de sociedades, os seus sócios, diretores, gerentes, administradores e 

conselheiros, de fato ou de direito, bem como o administrador judicial, equi-

param-se ao devedor ou falido para todos os efeitos penais decorrentes desta 

Lei, na medida de sua culpabilidade.

Art. 180. A sentença que decreta a falência, concede a recuperação judi-

cial ou concede a recuperação extrajudicial de que trata o art. 163 desta Lei 

é condição objetiva de punibilidade das infrações penais descritas nesta Lei.

Art. 181. São efeitos da condenação por crime previsto nesta Lei:

I – a inabilitação para o exercício de atividade empresarial;

II – o impedimento para o exercício de cargo ou função em conselho de 

administração, diretoria ou gerência das sociedades sujeitas a esta Lei;

III – a impossibilidade de gerir empresa por mandato ou por gestão de 

negócio.

§ 1º Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser 

motivadamente declarados na sentença, e perdurarão até 5 (cinco) anos após a 

extinção da punibilidade, podendo, contudo, cessar antes pela reabilitação penal.
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§ 2º Transitada em julgado a sentença penal condenatória, será notificado 

o Registro Público de Empresas para que tome as medidas necessárias para 

impedir novo registro em nome dos inabilitados.

Art. 182. A prescrição dos crimes previstos nesta Lei reger-se-á pelas dis-

posições do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 

começando a correr do dia da decretação da falência, da concessão da recu-

peração judicial ou da homologação do plano de recuperação extrajudicial.

Parágrafo único. A decretação da falência do devedor interrompe a pres-

crição cuja contagem tenha iniciado com a concessão da recuperação judicial 

ou com a homologação do plano de recuperação extrajudicial.

Seção III

Do Procedimento Penal

Art. 183. Compete ao juiz criminal da jurisdição onde tenha sido decretada 

a falência, concedida a recuperação judicial ou homologado o plano de recupe-

ração extrajudicial, conhecer da ação penal pelos crimes previstos nesta Lei.

Art. 184. Os crimes previstos nesta Lei são de ação penal pública incon-

dicionada.

Parágrafo único. Decorrido o prazo a que se refere o art. 187, § 1º, sem 

que o representante do Ministério Público ofereça denúncia, qualquer credor 

habilitado ou o administrador judicial poderá oferecer ação penal privada sub-

sidiária da pública, observado o prazo decadencial de 6 (seis) meses.

Art. 185. Recebida a denúncia ou a queixa, observar-se-á o rito previsto 

nos arts. 531 a 540 do Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Có-

digo de Processo Penal.

Art. 186. No relatório previsto na alínea e do inciso III do caput do art. 

22 desta Lei, o administrador judicial apresentará ao juiz da falência expo-

sição circunstanciada, considerando as causas da falência, o procedimento 

do devedor, antes e depois da sentença, e outras informações detalhadas a 
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respeito da conduta do devedor e de outros responsáveis, se houver, por atos 

que possam constituir crime relacionado com a recuperação judicial ou com a 

falência, ou outro delito conexo a estes.

Parágrafo único. A exposição circunstanciada será instruída com laudo do 

contador encarregado do exame da escrituração do devedor.

Art. 187. Intimado da sentença que decreta a falência ou concede a re-

cuperação judicial, o Ministério Público, verificando a ocorrência de qualquer 

crime previsto nesta Lei, promoverá imediatamente a competente ação penal 

ou, se entender necessário, requisitará a abertura de inquérito policial.

§ 1º O prazo para oferecimento da denúncia regula-se pelo art. 46 do De-

creto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, salvo 

se o Ministério Público, estando o réu solto ou afiançado, decidir aguardar a 

apresentação da exposição circunstanciada de que trata o art. 186 desta Lei, 

devendo, em seguida, oferecer a denúncia em 15 (quinze) dias.

§ 2º Em qualquer fase processual, surgindo indícios da prática dos crimes 

previstos nesta Lei, o juiz da falência ou da recuperação judicial ou da recu-

peração extrajudicial cientificará o Ministério Público.

Art. 188. Aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código de Pro-

cesso Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei.

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 189. Aplica-se a Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 

Processo Civil, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei.

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta 

Lei, o disposto na Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo 

Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei. (Redação 

dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei: (Incluído pela Lei n. 14.112, de 

2020) (Vigência)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art46
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art46
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art7


713

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

I – todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados 

em dias corridos; e (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

II – as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão 

passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei 

previr de forma diversa. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 2º Para os fins do disposto no art. 190 da Lei n. 13.105, de 16 de março 

de 2015 (Código de Processo Civil), a manifestação de vontade do devedor 

será expressa e a dos credores será obtida por maioria, na forma prevista no 

art. 42 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Art. 189-A. Os processos disciplinados nesta Lei e os respectivos recur-

sos, bem como os processos, os procedimentos e a execução dos atos e das 

diligências judiciais em que figure como parte empresário individual ou so-

ciedade empresária em regime de recuperação judicial ou extrajudicial ou de 

falência terão prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo o habeas corpus 

e as prioridades estabelecidas em leis especiais. (Incluído pela Lei n. 14.112, 

de 2020) (Vigência)

Art. 190. Todas as vezes que esta Lei se referir a devedor ou falido, com-

preender-se-á que a disposição também se aplica aos sócios ilimitadamente 

responsáveis.

Art. 191. Ressalvadas as disposições específicas desta Lei, as publicações 

ordenadas serão feitas preferencialmente na imprensa oficial e, se o devedor 

ou a massa falida comportar, em jornal ou revista de circulação regional ou na-

cional, bem como em quaisquer outros periódicos que circulem em todo o país.

Art. 191. Ressalvadas as disposições específicas desta Lei, as publica-

ções ordenadas serão feitas em sítio eletrônico próprio, na internet, dedica-

do à recuperação judicial e à falência, e as intimações serão realizadas por 

notificação direta por meio de dispositivos móveis previamente cadastrados 

e autorizados pelo interessado. (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) 

(Vigência)

Parágrafo único. As publicações ordenadas nesta Lei conterão a epígrafe 

“recuperação judicial de”, “recuperação extrajudicial de” ou “falência de”.
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Art. 192. Esta Lei não se aplica aos processos de falência ou de concor-

data ajuizados anteriormente ao início de sua vigência, que serão concluídos 

nos termos do Decreto-Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

§ 1º Fica vedada a concessão de concordata suspensiva nos processos de 

falência em curso, podendo ser promovida a alienação dos bens da massa 

falida assim que concluída sua arrecadação, independentemente da formação 

do quadro-geral de credores e da conclusão do inquérito judicial.

§ 2º A existência de pedido de concordata anterior à vigência desta Lei 

não obsta o pedido de recuperação judicial pelo devedor que não houver 

descumprido obrigação no âmbito da concordata, vedado, contudo, o pedido 

baseado no plano especial de recuperação judicial para microempresas e em-

presas de pequeno porte a que se refere a Seção V do Capítulo III desta Lei.

§ 3º No caso do § 2º deste artigo, se deferido o processamento da recupe-

ração judicial, o processo de concordata será extinto e os créditos submetidos 

à concordata serão inscritos por seu valor original na recuperação judicial, 

deduzidas as parcelas pagas pelo concordatário.

§ 4º Esta Lei aplica-se às falências decretadas em sua vigência resultantes 

de convolação de concordatas ou de pedidos de falência anteriores, às quais 

se aplica, até a decretação, o Decreto-Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945, 

observado, na decisão que decretar a falência, o disposto no art. 99 desta Lei.

§ 5º O juiz poderá autorizar a locação ou arrendamento de bens imóveis 

ou móveis a fim de evitar a sua deterioração, cujos resultados reverterão em 

favor da massa. (incluído pela Lei n. 11.127, de 2005)

Art. 193. O disposto nesta Lei não afeta as obrigações assumidas no âm-

bito das câmaras ou prestadoras de serviços de compensação e de liquidação 

financeira, que serão ultimadas e liquidadas pela câmara ou prestador de 

serviços, na forma de seus regulamentos.

Art. 193-A. O pedido de recuperação judicial, o deferimento de seu pro-

cessamento ou a homologação do plano de recuperação judicial não afetarão 

ou suspenderão, nos termos da legislação aplicável, o exercício dos direitos 
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de vencimento antecipado e de compensação no âmbito de operações com-

promissadas e de derivativos, de modo que essas operações poderão ser 

vencidas antecipadamente, desde que assim previsto nos contratos celebra-

dos entre as partes ou em regulamento, proibidas, no entanto, medidas que 

impliquem a redução, sob qualquer forma, das garantias ou de sua condição 

de excussão, a restrição do exercício de direitos, inclusive de vencimento an-

tecipado por inexecução, e a compensação previstas contratualmente ou em 

regulamento. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º Em decorrência do vencimento antecipado das operações compromis-

sadas e de derivativos conforme previsto no caput deste artigo, os créditos 

e débitos delas decorrentes serão compensados e extinguirão as obrigações 

até onde se compensarem. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 2º Se houver saldo remanescente contra o devedor, será este considera-

do crédito sujeito à recuperação judicial, ressalvada a existência de garantia 

de alienação ou de cessão fiduciária. (Incluído pela Lei n. 14.112, de 2020) 

(Vigência)

Art. 194. O produto da realização das garantias prestadas pelo partici-

pante das câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liqui-

dação financeira submetidos aos regimes de que trata esta Lei, assim como 

os títulos, valores mobiliários e quaisquer outros de seus ativos objetos de 

compensação ou liquidação serão destinados à liquidação das obrigações as-

sumidas no âmbito das câmaras ou prestadoras de serviços.

Art. 195. A decretação da falência das concessionárias de serviços públi-

cos implica extinção da concessão, na forma da lei.

Art. 196. Os Registros Públicos de Empresas manterão banco de dados 

público e gratuito, disponível na rede mundial de computadores, contendo a 

relação de todos os devedores falidos ou em recuperação judicial.

Parágrafo único. Os Registros Públicos de Empresas deverão promover a 

integração de seus bancos de dados em âmbito nacional.
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Art. 196. Os Registros Públicos de Empresas, em cooperação com os 

Tribunais de Justiça, manterão banco de dados público e gratuito, disponível 

na internet, com a relação de todos os devedores falidos ou em recuperação 

judicial. (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) (Vigência)

Parágrafo único. Os Registros Públicos de Empresas, em cooperação com o 

Conselho Nacional de Justiça, deverão promover a integração de seus bancos 

de dados em âmbito nacional. (Redação dada pela Lei n. 14.112, de 2020) 

(Vigência)

Art. 197. Enquanto não forem aprovadas as respectivas leis específicas, 

esta Lei aplica-se subsidiariamente, no que couber, aos regimes previstos no 

Decreto-Lei n. 73, de 21 de novembro de 1966, na Lei n. 6.024, de 13 de 

março de 1974, no Decreto-Lei n. 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, e na Lei 

n. 9.514, de 20 de novembro de 1997.

Art. 198. Os devedores proibidos de requerer concordata nos termos da 

legislação específica em vigor na data da publicação desta Lei ficam proibidos 

de requerer recuperação judicial ou extrajudicial nos termos desta Lei.

Art. 199. Não se aplica o disposto no art. 198 desta Lei às sociedades a 

que se refere o art. 187 da Lei n. 7.565, de 19 de dezembro de 1986.

Parágrafo único. Na recuperação judicial e na falência das sociedades de 

que trata o caput deste artigo, em nenhuma hipótese ficará suspenso o exer-

cício de direitos derivados de contratos de arrendamento mercantil de aero-

naves ou de suas partes.

§ 1º Na recuperação judicial e na falência das sociedades de que trata o 

caput deste artigo, em nenhuma hipótese ficará suspenso o exercício de direi-

tos derivados de contratos de locação, arrendamento mercantil ou de qualquer 

outra modalidade de arrendamento de aeronaves ou de suas partes. (Renume-

rado do parágrafo único com nova redação pela Lei n. 11.196, de 2005)

§ 2º Os créditos decorrentes dos contratos mencionados no § 1º deste 

artigo não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial ou extrajudicial, 
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prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contra-

tuais, não se lhes aplicando a ressalva contida na parte final do § 3º do art. 

49 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 11.196, de 2005)

§ 3º Na hipótese de falência das sociedades de que trata o caput deste 

artigo, prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa relativos a con-

tratos de locação, de arrendamento mercantil ou de qualquer outra modali-

dade de arrendamento de aeronaves ou de suas partes. (Incluído pela Lei n. 

11.196, de 2005)

Art. 200. Ressalvado o disposto no art. 192 desta Lei, ficam revogados o 

Decreto-Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945, e os arts. 503 a 512 do Decre-

to-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal.

Art. 201. Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua 

publicação.

Brasília, 9 de fevereiro de 2005; 184º da Independência e 117º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Márcio Thomaz Bastos

Antonio Palloci Filho

Ricardo José Ribeiro Berzoini

Luiz Fernando Furlan

Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.2.2005 - Edição extra
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL DE 1988

Vide Emenda Constitucional 
nº 107, de 2020

Emendas
Constitucionais

Emendas Constitucionais
de Revisão

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Atos decorrentes do disposto no § 3º do art. 5º

ÍNDICE TEMÁTICO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-

-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 

uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 

social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pa-

cífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

TÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Demo-

crático de Direito e tem como fundamentos:

I – a soberania;

II – a cidadania;

III – a dignidade da pessoa humana;

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; (Vide Lei n. 13.874, 

de 2019)

V – o pluralismo político.
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Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 

do Brasil:

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II – garantir o desenvolvimento nacional;

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais;

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações inter-

nacionais pelos seguintes princípios:

I – independência nacional;

II – prevalência dos direitos humanos;

III – autodeterminação dos povos;

IV – não intervenção;

V – igualdade entre os Estados;

VI – defesa da paz;

VII – solução pacífica dos conflitos;

VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo;

IX – cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;

X – concessão de asilo político.

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração 

econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à 

formação de uma comunidade latino-americana de nações.
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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 natu-

reza, 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:

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 

desta Constituição;

II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 

em virtude de lei;

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 

degradante;

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem;

VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado 

o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção 

aos locais de culto e a suas liturgias;

VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa 

nas entidades civis e militares de internação coletiva;

VIII – ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa 

ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 

obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alterna-

tiva, fixada em lei;

IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença;
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X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral de-

corrente de sua violação;

XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar 

sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desas-

tre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; 

(Vide Lei n. 13.105, de 2015) (Vigência)

XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráfi-

cas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem 

judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investiga-

ção criminal ou instrução processual penal; (Vide Lei n. 9.296, de 1996)

XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendi-

das as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo 

da fonte, quando necessário ao exercício profissional;

XV – é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo 

qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com 

seus bens;

XVI – todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos 

ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra 

reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido 

prévio aviso à autoridade competente;

XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de ca-

ráter paramilitar;

XVIII – a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 

independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu 

funcionamento;

XIX – as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter 

suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, 

o trânsito em julgado;
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XX – ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

XXI – as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm 

legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

XXII – é garantido o direito de propriedade;

XXIII – a propriedade atenderá a sua função social;

XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por neces-

sidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia 

indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

XXV – no caso de iminente perigo público, a autoridade competente po-

derá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização 

ulterior, se houver dano;

XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que 

trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débi-

tos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de 

financiar o seu desenvolvimento;

XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publica-

ção ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo 

que a lei fixar;

XXVIII – são assegurados, nos termos da lei:

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

ção 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 respecti-

vas representações sindicais e associativas;

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio tem-

porário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à pro-

priedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, 

tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econô-

mico do País;

XXX – é garantido o direito de herança;
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XXXI – a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada 

pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre 

que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus;

XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;

XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 

seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão presta-

das no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 

sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; (Regula-

mento) (Vide Lei n. 12.527, de 2011)

XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento 

de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou 

contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de 

direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito;

XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e 

a coisa julgada;

XXXVII – não haverá juízo ou tribunal de exceção;

XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe 

der a lei, assegurados:

a) a plenitude de defesa;

b) o sigilo das votações;

c) a soberania dos veredictos;

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

XXXIX – não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 

cominação legal;

XL – a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liber-

dades fundamentais;
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XLII – a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, 

sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;

XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou 

anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 

terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os man-

dantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem; (Regulamento)

XLIV – constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos arma-

dos, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

XLV – nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obriga-

ção de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos 

da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do 

valor do patrimônio transferido;

XLVI – a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, 

as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

XLVII – não haverá penas:

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;

b) de caráter perpétuo;

c) de trabalhos forçados;

d) de banimento;

e) cruéis;

XLVIII – a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo 

com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;

XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

L – às presidiárias serão asseguradas condições para que possam perma-

necer com seus filhos durante o período de amamentação;
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LI – nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de 

crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvi-

mento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;

LII – não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou 

de opinião;

LIII – ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade 

competente;

LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal;

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 

em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes;

LVI – são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 

sentença penal condenatória;

LVIII – o civilmente identificado não será submetido a identificação crimi-

nal, salvo nas hipóteses previstas em lei; (Regulamento)

LIX – será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não 

for intentada no prazo legal;

LX – a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando 

a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;

LXI – ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 

fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de trans-

gressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;

LXII – a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comu-

nicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa 

por ele indicada;

LXIII – o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de perma-

necer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;

LXIV – o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão 

ou por seu interrogatório policial;
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LXV – a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;

LXVI – ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir 

a liberdade provisória, com ou sem fiança;

LXVII – não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do de-

positário infiel;

LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se 

achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomo-

ção, por ilegalidade ou abuso de poder;

LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido 

e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data , quando o respon-

sável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

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 cons-

tituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses 

de seus membros ou associados;

LXXI – conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma 

regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucio-

nais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;

LXXII – conceder-se-á habeas data:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do 

impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades gover-

namentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo 

sigiloso, judicial ou administrativo;

LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que 

vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Esta-

do participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas 

judiciais e do ônus da sucumbência;
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LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;

LXXV – o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o 

que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

LXXVI – são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei: 

(Vide Lei n. 7.844, de 1989)

a) o registro civil de nascimento;

b) a certidão de óbito;

LXXVII – são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na 

forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. (Regulamento)

LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata.

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem ou-

tros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 

forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 

três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emen-

das constitucionais. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004) 

(Atos aprovados na forma deste parágrafo: DLG n. 186, de 2008 , DEC 6.949, 

de 2009 , DLG 261, de 2015 , DEC 9.522, de 2018 )

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a 

cuja criação tenha manifestado adesão. (Incluído pela Emenda Constitucional 

n. 45, de 2004)
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CAPÍTULO II

DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 

a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 90, de 2015)

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social:

I – relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa 

causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensa-

tória, dentre outros direitos;

II – seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;

III – fundo de garantia do tempo de serviço;

IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 

atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, 

alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previ-

dência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, 

sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

V – piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;

VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo 

coletivo;

VII – garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem 

remuneração variável;

VIII – décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no 

valor da aposentadoria;

IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

X – proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua reten-

ção dolosa;
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XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remune-

ração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme 

definido em lei;

XII – salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de bai-

xa renda nos termos da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, 

de 1998)

XIII – duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e qua-

renta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução 

da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; (Vide Decre-

to-Lei n. 5.452, de 1943)

XIV – jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininter-

ruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;

XV – repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

XVI – remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cin-

quenta por cento à do normal; (Vide Del 5.452, art. 59 § 1º)

XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a 

mais do que o salário normal;

XVIII – licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a 

duração de cento e vinte dias;

XIX – licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

XX – proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 

específicos, nos termos da lei;

XXI – aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 

trinta dias, nos termos da lei;

XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 

saúde, higiene e segurança;

XXIII – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres 

ou perigosas, na forma da lei;

XXIV – aposentadoria;
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XXV – assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento 

até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 53, de 2006)

XXVI – reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;

XXVII – proteção em face da automação, na forma da lei;

XXVIII – seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, 

sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo 

ou culpa;

XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, 

com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, 

até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho; (Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 28, de 2000)

a) (Revogada). (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 28, de 2000)

b) (Revogada). (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 28, de 2000)

XXX – proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de cri-

tério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

XXXI – proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios 

de admissão do trabalhador portador de deficiência;

XXXII – proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual 

ou entre os profissionais respectivos;

XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 

de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 20, de 1998)

XXXIV – igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatí-

cio permanente e o trabalhador avulso

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domés-

ticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, 
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XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as con-

dições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das 

obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de tra-

balho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e 

XXVIII, bem como a sua integração à previdência social. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 72, de 2013)

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 sin-

dicato, 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 interessa-

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

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

viduais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

IV – a assembleia 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 organiza-

ções 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, ain-

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

grave nos termos da lei.
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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. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores 

decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam 

por meio dele defender.

§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores 

nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou 

previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.

Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a 

eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-

-lhes o entendimento direto com os empregadores.

CAPÍTULO III

DA NACIONALIDADE

Art. 12. São brasileiros:

I – natos:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estran-

geiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país;

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde 

que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde 

que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a re-

sidir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois 

de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 54, de 2007)

II – naturalizados:
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a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas 

aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano 

ininterrupto e idoneidade moral;

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Fe-

derativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação 

penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional de Revisão n. 3, de 1994)

§ 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver re-

ciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao 

brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional de Revisão n. 3, de 1994)

§ 2º A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e natu-

ralizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição.

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I – de Presidente e Vice-Presidente da República;

II – de Presidente da Câmara dos Deputados;

III – de Presidente do Senado Federal;

IV – de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V – da carreira diplomática;

VI – de oficial das Forças Armadas.

VII – de Ministro de Estado da Defesa. (Incluído pela Emenda Constitu-

cional n. 23, de 1999)

§ 4º Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I – tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de 

atividade nociva ao interesse nacional;

II – adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional de Revisão n. 3, de 1994)

a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; 

(Incluído pela Emenda Constitucional de Revisão n. 3, de 1994)

b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro 

residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu 
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território ou para o exercício de direitos civis; (Incluído pela Emenda Cons-

titucional de Revisão n. 3, de 1994)

Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa 

do Brasil.

§ 1º São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as 

armas e o selo nacionais.

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos 

próprios.

CAPÍTULO IV
DOS DIREITOS POLÍTICOS

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e 

pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da 

lei, mediante:

I – plebiscito;

II – referendo;

III – iniciativa popular.

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:

I – obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

II – facultativos para:

a) os analfabetos;

b) os maiores de setenta anos;

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o 

período do serviço militar obrigatório, os conscritos.

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I – a nacionalidade brasileira;

II – o pleno exercício dos direitos políticos;

III – o alistamento eleitoral;

IV – o domicílio eleitoral na circunscrição;

V – a filiação partidária; Regulamento
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VI – a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e 

Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito 

Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, 

Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito 

Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos 

mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. (Reda-

ção dada pela Emenda Constitucional n. 16, de 1997)

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Go-

vernadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos 

respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os 

parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Pre-

sidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Fe-

deral, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses ante-

riores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:

I – se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;

II – se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autorida-

de superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, 

para a inatividade.

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e 

os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a 

moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do can-

didato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do 
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poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na 

administração direta ou indireta. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

de Revisão n. 4, de 1994)

§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no 

prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de 

abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

§ 11 - A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, 

respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspen-

são só se dará nos casos de:

I – cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;

II – incapacidade civil absoluta;

III – condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus 

efeitos;

IV – recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternati-

va, nos termos do art. 5º, VIII;

V – improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de 

sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de 

sua vigência. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 4, de 1993)

TÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do 

Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

todos autônomos, nos termos desta Constituição.
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§ 1º Brasília é a Capital Federal.

§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transfor-

mação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em 

lei complementar.

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmem-

brar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios 

Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através 

de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municí-

pios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Com-

plementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às 

populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabi-

lidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 15, de 1996) Vide art. 96 - ADCT

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embara-

çar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes rela-

ções de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração 

de interesse público;

II – recusar fé aos documentos públicos;

III – criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

CAPÍTULO II

DA UNIÃO

Art. 20. São bens da União:

I – os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos;
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II – as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortifi-

cações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preser-

vação ambiental, definidas em lei;

III – os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu do-

mínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros pa-

íses, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como 

os terrenos marginais e as praias fluviais;

IV – as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as 

praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que 

contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço 

público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II; (Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 46, de 2005)

V – os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica 

exclusiva;

VI – o mar territorial;

VII – os terrenos de marinha e seus acrescidos;

VIII – os potenciais de energia hidráulica;

IX – os recursos minerais, inclusive os do subsolo;

X – as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e 

pré-históricos;

XI – as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

§ 1º É assegurada, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Fe-

deral e aos Municípios a participação no resultado da exploração de petróleo 

ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétric a 

e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, 

mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por 

essa exploração. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 102, de 2019) 

(Produção de efeito)

§ 2º A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo 

das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada 
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fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização 

serão reguladas em lei.

Art. 21. Compete à União:

I – manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações 

internacionais;

II – declarar a guerra e celebrar a paz;

III – assegurar a defesa nacional;

IV – permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estran-

geiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;

V – decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;

VI – autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;

VII – emitir moeda;

VIII – administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações 

de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, 

bem como as de seguros e de previdência privada;

IX – elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do 

território e de desenvolvimento econômico e social;

X – manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;

XI – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permis-

são, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a 

organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos 

institucionais; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 8, de 15/08/95:)

XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; (Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 8, de 15/08/95:)

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento ener-

gético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os 

potenciais hidroenergéticos;

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária;
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d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos bra-

sileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado 

ou Território;

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de 

passageiros;

f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;

XIII – organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Dis-

trito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios; (Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 69, de 2012) (Produção de efeito)

XIV – organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar 

e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assis-

tência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, 

por meio de fundo próprio; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 

104, de 2019)

XV – organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, ge-

ologia e cartografia de âmbito nacional;

XVI – exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas 

e de programas de rádio e televisão;

XVII – conceder anistia;

XVIII – planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades 

públicas, especialmente as secas e as inundações;

XIX – instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e 

definir critérios de outorga de direitos de seu uso; ( Regulamento)

XX – instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habita-

ção, saneamento básico e transportes urbanos;

XXI – estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação;

XXII – executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fron-

teiras; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

XXIII – explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza 

e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e re-
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processamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus 

derivados, atendidos os seguintes princípios e condições:

a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida 

para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional;

b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utiliza-

ção de radioisótopos para a pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 49, de 2006)

c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização 

e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a duas horas; (Re-

dação dada pela Emenda Constitucional n. 49, de 2006)

d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de 

culpa; (Incluída pela Emenda Constitucional n. 49, de 2006)

XXIV – organizar, manter e executar a inspeção do trabalho;

XXV – estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de 

garimpagem, em forma associativa.

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, 

aeronáutico, espacial e do trabalho;

II – desapropriação;

III – requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo 

de guerra;

IV – águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;

V – serviço postal;

VI – sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais;

VII – política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;

VIII – comércio exterior e interestadual;

IX – diretrizes da política nacional de transportes;

X – regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e ae-

roespacial;

XI – trânsito e transporte;
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XII – jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;

XIII – nacionalidade, cidadania e naturalização;

XIV – populações indígenas;

XV – emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;

XVI – organização do sistema nacional de emprego e condições para o 

exercício de profissões;

XVII – organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do 

Distrito Federal e dos Territórios, bem como organização administrativa destes;

XVII – organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e 

dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização 

administrativa destes; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 69, de 

2012) (Produção de efeito)

XVIII – sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais;

XIX – sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular;

XX – sistemas de consórcios e sorteios;

XXI – normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, 

convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos 

corpos de bombeiros militares; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 

103, de 2019)

XXII – competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária 

federais;

XXIII – seguridade social;

XXIV – diretrizes e bases da educação nacional;

XXV – registros públicos;

XXVI – atividades nucleares de qualquer natureza;

XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalida-

des, para a administração pública, direta e indireta, incluídas as fundações 

instituídas e mantidas pelo Poder Público, nas diversas esferas de governo, e 

empresas sob seu controle;
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XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalida-

des, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 

37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos 

termos do art. 173, § 1º, III; (Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 19, de 1998)

XXVIII – defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa 

civil e mobilização nacional;

XXIX – propaganda comercial.

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar 

sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios:

I – zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democrá-

ticas e conservar o patrimônio público;

II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pes-

soas portadoras de deficiência;

III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 

artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 

arqueológicos;

IV – impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte 

e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;

V – proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;

V – proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à 

tecnologia, à pesquisa e à inovação; (Redação dada pela Emenda Constitu-

cional n. 85, de 2015)

VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas;

VII – preservar as florestas, a fauna e a flora;

VIII – fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento 

alimentar;
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IX – promover programas de construção de moradias e a melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico;

X – combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, pro-

movendo a integração social dos setores desfavorecidos;

XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pes-

quisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;

XII – estabelecer e implantar política de educação para a segurança do 

trânsito.

Parágrafo único. Lei complementar fixará normas para a cooperação en-

tre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o 

equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação 

entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vis-

ta o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 53, de 2006)

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar con-

correntemente sobre:

I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 

(Vide Lei n. 13.874, de 2019)

II – orçamento;

III – juntas comerciais;

IV – custas dos serviços forenses;

V – produção e consumo;

VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo 

e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

VII – proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 

paisagístico;

VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IX – educação, cultura, ensino e desporto;
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IX – educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, 

desenvolvimento e inovação; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 

85, de 2015)

X – criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas;

XI – procedimentos em matéria processual;

XII – previdência social, proteção e defesa da saúde;

XIII – assistência jurídica e Defensoria pública;

XIV – proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;

XV – proteção à infância e à juventude;

XVI – organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limi-

tar-se-á a estabelecer normas gerais. (Vide Lei n. 13.874, de 2019)

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui 

a competência suplementar dos Estados. (Vide Lei n. 13.874, de 2019)

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 

competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. (Vide Lei 

n. 13.874, de 2019)

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a efi-

cácia da lei estadual, no que lhe for contrário. (Vide Lei n. 13.874, de 2019)

CAPÍTULO III

DOS ESTADOS FEDERADOS

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis 

que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam ve-

dadas por esta Constituição.

§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os 

serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida 

provisória para a sua regulamentação. (Redação dada pela Emenda Constitu-

cional n. 5, de 1995)
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§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões me-

tropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupa-

mentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento 

e a execução de funções públicas de interesse comum.

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:

I – as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depó-

sito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União;

II – as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domí-

nio, excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros;

III – as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União;

IV – as terras devolutas não compreendidas entre as da União.

Art. 27. O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá 

ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o 

número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados 

Federais acima de doze.

§ 1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando- 

sê-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, 

imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incor-

poração às Forças Armadas.

§ 2º O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por lei de iniciativa 

da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento 

daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais, observado o 

que dispõem os arts. 39, § 4º, 57, § 7º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. (Re-

dação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

§ 3º Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento 

interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os res-

pectivos cargos.

§ 4º A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual.

Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para 

mandato de quatro anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, 

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art2


747

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se 

houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e 

a posse ocorrerá em primeiro de janeiro do ano subsequente, observado, 

quanto ao mais, o disposto no art. 77. (Redação dada pela Emenda Consti-

tucional n. 16, de1997)

§ 1º Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função 

na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de 

concurso público e observado o disposto no art. 38, I, IV e V. (Renumerado 

do parágrafo único, pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

§ 2º Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de 

Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observa-

do o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

CAPÍTULO IV

DOS MUNICÍPIOS

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois tur-

nos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos 

membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios 

estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os 

seguintes preceitos:

I – eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato 

de quatro anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País;

II – eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no primeiro domingo 

de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, 

aplicadas as regras do art. 77, no caso de Municípios com mais de duzentos 

mil eleitores; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 16, de1997)

III – posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1º de janeiro do ano sub-

sequente ao da eleição;
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IV – para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite 

máximo de: (Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional n. 58, 

de 2009) (Produção de efeito) (Vide ADIN 4307)

a) 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até 15.000 (quinze mil) habitantes; 

(Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional n. 58, de 2009)

b) 11 (onze) Vereadores, nos Municípios de mais de 15.000 (quinze mil) 

habitantes e de até 30.000 (trinta mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda 

Constituição Constitucional n. 58, de 2009)

c) 13 (treze) Vereadores, nos Municípios com mais de 30.000 (trinta mil) 

habitantes e de até 50.000 (cinquenta mil) habitantes; (Redação dada pela 

Emenda Constituição Constitucional n. 58, de 2009)

d) 15 (quinze) Vereadores, nos Municípios de mais de 50.000 (cinquen-

ta mil) habitantes e de até 80.000 (oitenta mil) habitantes; (Incluída pela 

Emenda Constituição Constitucional n. 58, de 2009)

e) 17 (dezessete) Vereadores, nos Municípios de mais de 80.000 (oitenta 

mil) habitantes e de até 120.000 (cento e vinte mil) habitantes; (Incluída pela 

Emenda Constituição Constitucional n. 58, de 2009)

f) 19 (dezenove) Vereadores, nos Municípios de mais de 120.000 (cento 

e vinte mil) habitantes e de até 160.000 (cento sessenta mil) habitantes; 

(Incluída pela Emenda Constituição Constitucional n. 58, de 2009)

g) 21 (vinte e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 160.000 (cento 

e sessenta mil) habitantes e de até 300.000 (trezentos mil) habitantes; 

(Incluída pela Emenda Constituição Constitucional n. 58, de 2009)

h) 23 (vinte e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 300.000 

(trezentos mil) habitantes e de até 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) 

habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional n. 58, de 2009)

i) 25 (vinte e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 450.000 (qua-

trocentos e cinquenta mil) habitantes e de até 600.000 (seiscentos mil) habi-

tantes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional n. 58, de 2009)
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j) 27 (vinte e sete) Vereadores, nos Municípios de mais de 600.000 (seis-

centos mil) habitantes e de até 750.000 (setecentos cinquenta mil) habitan-

tes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional n. 58, de 2009)

k) 29 (vinte e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 750.000 

(setecentos e cinquenta mil) habitantes e de até 900.000 (novecentos mil) 

habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional n. 58, de 2009)

l) 31 (trinta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 900.000 (nove-

centos mil) habitantes e de até 1.050.000 (um milhão e cinquenta mil) ha-

bitantes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional n. 58, de 2009)

m) 33 (trinta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.050.000 

(um milhão e cinquenta mil) habitantes e de até 1.200.000 (um milhão e du-

zentos mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional n. 

58, de 2009)

n) 35 (trinta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.200.000 

(um milhão e duzentos mil) habitantes e de até 1.350.000 (um milhão e 

trezentos e cinquenta mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição 

Constitucional n. 58, de 2009)

o) 37 (trinta e sete) Vereadores, nos Municípios de 1.350.000 (um milhão 

e trezentos e cinquenta mil) habitantes e de até 1.500.000 (um milhão e qui-

nhentos mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional 

n. 58, de 2009)

p) 39 (trinta e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.500.000 

(um milhão e quinhentos mil) habitantes e de até 1.800.000 (um milhão e 

oitocentos mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional 

n. 58, de 2009)

q) 41 (quarenta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.800.000 

(um milhão e oitocentos mil) habitantes e de até 2.400.000 (dois milhões e 

quatrocentos mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitu-

cional n. 58, de 2009)
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r) 43 (quarenta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 2.400.000 

(dois milhões e quatrocentos mil) habitantes e de até 3.000.000 (três mi-

lhões) de habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional n. 

58, de 2009)

s) 45 (quarenta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 3.000.000 

(três milhões) de habitantes e de até 4.000.000 (quatro milhões) de habitan-

tes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional n. 58, de 2009)

t) 47 (quarenta e sete) Vereadores, nos Municípios de mais de 4.000.000 

(quatro milhões) de habitantes e de até 5.000.000 (cinco milhões) de habi-

tantes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional n. 58, de 2009)

u) 49 (quarenta e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 5.000.000 

(cinco milhões) de habitantes e de até 6.000.000 (seis milhões) de habitan-

tes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional n. 58, de 2009)

v) 51 (cinquenta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 6.000.000 

(seis milhões) de habitantes e de até 7.000.000 (sete milhões) de habitantes; 

(Incluída pela Emenda Constituição Constitucional n. 58, de 2009)

w) 53 (cinquenta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 7.000.000 

(sete milhões) de habitantes e de até 8.000.000 (oito milhões) de habitantes; 

e (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional n. 58, de 2009)

x) 55 (cinquenta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 8.000.000 

(oito milhões) de habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucio-

nal n. 58, de 2009)

V – subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais 

fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem 

os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela 

Emenda constitucional n. 19, de 1998)

VI – o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Mu-

nicipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta 

Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica 
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e os seguintes limites máximos: (Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 25, de 2000)

a) em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos Verea-

dores corresponderá a vinte por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 25, de 2000)

b) em Municípios de dez mil e um a cinquenta mil habitantes, o subsídio 

máximo dos Vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos 

Deputados Estaduais; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 25, de 2000)

c) em Municípios de cinquenta mil e um a cem mil habitantes, o subsídio 

máximo dos Vereadores corresponderá a quarenta por cento do subsídio dos 

Deputados Estaduais; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 25, de 2000)

d) em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o subsídio 

máximo dos Vereadores corresponderá a cinquenta por cento do subsídio dos 

Deputados Estaduais; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 25, de 2000)

e) em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, o 

subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a sessenta por cento do 

subsídio dos Deputados Estaduais; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 

25, de 2000)

f) em Municípios de mais de quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo 

dos Vereadores corresponderá a setenta e cinco por cento do subsídio dos 

Deputados Estaduais; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 25, de 2000)

VII – o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá 

ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município; (Incluído 

pela Emenda Constitucional n. 1, de 1992)

VIII – inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos 

no exercício do mandato e na circunscrição do Município; (Renumerado do 

inciso VI, pela Emenda Constitucional n. 1, de 1992)

IX – proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, 

no que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Con-

gresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da 
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Assembleia Legislativa; (Renumerado do inciso VII, pela Emenda Constitu-

cional n. 1, de 1992)

X – julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça; (Renumerado do 

inciso VIII, pela Emenda Constitucional n. 1, de 1992)

XI – organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Muni-

cipal; (Renumerado do inciso IX, pela Emenda Constitucional n. 1, de 1992)

XII – cooperação das associações representativas no planejamento muni-

cipal; (Renumerado do inciso X, pela Emenda Constitucional n. 1, de 1992)

XIII – iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Muni-

cípio, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco 

por cento do eleitorado; (Renumerado do inciso XI, pela Emenda Constitucio-

nal n. 1, de 1992)

XIV – perda do mandato do Prefeito, nos termos do art. 28, parágrafo 

único. (Renumerado do inciso XII, pela Emenda Constitucional n. 1, de 1992)

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos 

os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá 

ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tri-

butária e das transferências previstas no § 5 o do art. 153 e nos arts. 158 

e 159, efetivamente realizado no exercício anterior: (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 25, de 2000)

I – 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 

(cem mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constituição Constitucio-

nal n. 58, de 2009) (Produção de efeito)

II – 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 

(cem mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda 

Constituição Constitucional n. 58, de 2009)

III – seis por cento para Municípios com população entre trezentos mil e 

um e quinhentos mil habitantes; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 25, 

de 2000)
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III – 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001 

(trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes; (Redação dada 

pela Emenda Constituição Constitucional n. 58, de 2009)

IV – cinco por cento para Municípios com população acima de quinhentos 

mil habitantes. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 25, de 2000)

IV – 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios 

com população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três 

milhões) de habitantes; (Redação dada pela Emenda Constituição Consti-

tucional n. 58, de 2009)

V – 4% (quatro por cento) para Municípios com população entre 3.000.001 

(três milhões e um) e 8.000.000 (oito milhões) de habitantes; (Incluído pela 

Emenda Constituição Constitucional n. 58, de 2009)

VI – 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com 

população acima de 8.000.001 (oito milhões e um) habitantes. (Incluído pela 

Emenda Constituição Constitucional n. 58, de 2009)

§ 1 o A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua 

receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Ve-

readores. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 25, de 2000)

§ 2 o Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal: (Incluído 

pela Emenda Constitucional n. 25, de 2000)

I – efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo; (Incluído 

pela Emenda Constitucional n. 25, de 2000)

II – não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 25, de 2000)

III – enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 25, de 2000)

§ 3 o Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Munici-

pal o desrespeito ao § 1 o deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional 

n. 25, de 2000)

Art. 30. Compete aos Municípios:

I – legislar sobre assuntos de interesse local;

II – suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
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III – instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como apli-

car suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar 

balancetes nos prazos fixados em lei;

IV – criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;

V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou per-

missão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte cole-

tivo, que tem caráter essencial;

VI – manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

programas de educação infantil e de ensino fundamental; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 53, de 2006)

VII – prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

serviços de atendimento à saúde da população;

VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, me-

diante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do 

solo urbano;

IX – promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada 

a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo 

Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do 

Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio 

dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou 

Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.

§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que 

o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 

dois terços dos membros da Câmara Municipal.

§ 3º As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, 

à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual 

poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

§ 4º É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas 

Municipais.
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CAPÍTULO V

DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Seção I

Do Distrito Federal

Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger- se-á 

por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e 

aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos 

os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1º Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reser-

vadas aos Estados e Municípios.

§ 2º A eleição do Governador e do Vice-Governador, observadas as regras 

do art. 77, e dos Deputados Distritais coincidirá com a dos Governadores e 

Deputados Estaduais, para mandato de igual duração.

§ 3º Aos Deputados Distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto 

no art. 27.

§ 4º Lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Fede-

ral, da polícia civil, da polícia penal, da polícia militar e do corpo de bombeiros 

militar. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 104, de 2019)

Seção II

Dos Territórios

Art. 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos 

Territórios.

§ 1º Os Territórios poderão ser divididos em Municípios, aos quais se 

aplicará, no que couber, o disposto no Capítulo IV deste Título.

§ 2º As contas do Governo do Território serão submetidas ao Congresso 

Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União.
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§ 3º Nos Territórios Federais com mais de cem mil habitantes, além do 

Governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários 

de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores 

públicos federais; a lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e 

sua competência deliberativa.

CAPÍTULO VI

DA INTERVENÇÃO

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:

I – manter a integridade nacional;

II – repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;

III – pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;

IV – garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades 

da Federação;

V – reorganizar as finanças da unidade da Federação que:

a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos con-

secutivos, salvo motivo de força maior;

b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta 

Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei;

VI – prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;

VII – assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:

a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;

b) direitos da pessoa humana;

c) autonomia municipal;

d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.

e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos esta-

duais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e de-

senvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. (Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 29, de 2000)
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Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Mu-

nicípios localizados em Território Federal, exceto quando:

I – deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos conse-

cutivos, a dívida fundada;

II – não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;

III – não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na 

manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de 

saúde; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 29, de 2000)

IV – o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar 

a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para pro-

ver a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.

Art. 36. A decretação da intervenção dependerá:

I – no caso do art. 34, IV, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder 

Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, 

se a coação for exercida contra o Poder Judiciário;

II – no caso de desobediência a ordem ou decisão judiciária, de requisição 

do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal 

Superior Eleitoral;

III – de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do 

Procurador-Geral da República, na hipótese do art. 34, VII, e no caso de re-

cusa à execução de lei federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 

45, de 2004)

§ 1º O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as 

condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será sub-

metido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do 

Estado, no prazo de vinte e quatro horas.

§ 2º Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia 

Legislativa, far-se-á convocação extraordinária, no mesmo prazo de vinte e 

quatro horas.
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§ 3º Nos casos do art. 34, VI e VII, ou do art. 35, IV, dispensada a apre-

ciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto li-

mitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar 

ao restabelecimento da normalidade.

§ 4º Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de 

seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal.

CAPÍTULO VII

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Seção I

Disposições Gerais

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

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

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efi-

ciência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucio-

nal n. 19, de 1998)

I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 

forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza 

e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas 

as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

III – o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, pror-

rogável uma vez, por igual período;

IV – durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, 

aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será 
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convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou 

emprego, na carreira;

V – as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocu-

pantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por 

servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos 

em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramen-

to; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

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

VII – o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos 

em lei específica; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

VIII – a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as 

pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determina-

do para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;    

(Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020)

X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 

4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, 

observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anu-

al, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 19, de 1998) (Regulamento)

XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e em-

pregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos mem-

bros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos 

e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumula-

tivamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra na-

tureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsí-

dio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Go-

vernador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais 
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e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores 

do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos 

por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribu-

nal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros 

do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 41, 19.12.2003)

XII – os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário 

não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

XIII – é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies re-

muneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

XIV – os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão 

computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulterio-

res; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

XV – o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos 

públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste ar-

tigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quan-

do houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto 

no inciso XI: (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

a) a de dois cargos de professor; (Redação dada pela Emenda Constitu-

cional n. 19, de 1998)

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com 

profissões regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 

34, de 2001)

XVII – a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abran-

ge autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, 
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suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo 

poder público; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

XVIII – a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro 

de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais se-

tores administrativos, na forma da lei;

XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada 

a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fun-

dação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua 

atuação; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

XX – depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de sub-

sidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a partici-

pação de qualquer delas em empresa privada;

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, servi-

ços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 

efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigên-

cias de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumpri-

mento das obrigações. (Regulamento)

XXII – as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, 

exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários 

para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive 

com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da 

lei ou convênio. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 42, de 19.12.2003)

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 

órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação 

social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracteri-

zem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
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§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade 

do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administra-

ção pública direta e indireta, regulando especialmente: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

I – as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, 

asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a ava-

liação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

II – o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações so-

bre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; (Incluído 

pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998) (Vide Lei n. 12.527, de 2011)

III – a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo 

de cargo, emprego ou função na administração pública. (Incluído pela Emen-

da Constitucional n. 19, de 1998)

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos 

direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 

ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo 

da ação penal cabível.

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por 

qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalva-

das as respectivas ações de ressarcimento.

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado presta-

doras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa.

§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo 

ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a in-

formações privilegiadas. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)
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§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entida-

des da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, 

a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por 

objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo 

à lei dispor sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

I – o prazo de duração do contrato; (Incluído pela Emenda Constitucional 

n. 19, de 1998)

II – os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obriga-

ções e responsabilidade dos dirigentes; (Incluído pela Emenda Constitucional 

n. 19, de 1998)

III – a remuneração do pessoal. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 

19, de 1998)

§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às socie-

dades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de 

despesas de pessoal ou de custeio em geral. (Incluído pela Emenda Consti-

tucional n. 19, de 1998)

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria 

decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, 

emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma des-

ta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei 

de livre nomeação e exoneração. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 20, 

de 1998) (Vide Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de 

que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indeniza-

tório previstas em lei. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 47, de 2005)

§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facul-

tado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emen-

da às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio 

mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 
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noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste pa-

rágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 47, de 2005)

§ 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado 

para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compa-

tíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, 

enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o ní-

vel de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração 

do cargo de origem. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição 

decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de 

Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido 

tempo de contribuição. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

§ 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públi-

cos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do 

disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga 

regime próprio de previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 

103, de 2019)

§ 16. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou con-

juntamente, devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive com 

divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, na forma da 

lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e funda-

cional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

I – tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará 

afastado de seu cargo, emprego ou função;

II – investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou 

função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;
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III – investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horá-

rios, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo 

da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será apli-

cada a norma do inciso anterior;

IV – em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de man-

dato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, 

exceto para promoção por merecimento;

V – na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, 

permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem. (Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

Seção II

Dos Servidores Públicos

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 18, de 1998)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, 

no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira 

para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fun-

dações públicas. (Vide ADIN n. 2.135-4)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão 

conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado 

por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 19, de 1998) (Vide ADIN n. 2.135-4)

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do 

sistema remuneratório observará: (Redação dada pela Emenda Constitucio-

nal n. 19, de 1998)

I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos 

componentes de cada carreira; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 19, 

de 1998)
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II – os requisitos para a investidura; (Incluído pela Emenda Constitucional 

n. 19, de 1998)

III – as peculiaridades dos cargos. (Incluído pela Emenda Constitucional 

n. 19, de 1998)

§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo 

para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se 

a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, 

facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes 

federados. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no 

art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, 

podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a na-

tureza do cargo o exigir. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de 

Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusiva-

mente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer 

gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra es-

pécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e 

XI. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

§ 5º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá 

estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores 

públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI. (Incluído 

pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

§ 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente 

os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disci-

plinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com 

despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no 

desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e 
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desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do ser-

viço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira po-

derá ser fixada nos termos do § 4º. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 

19, de 1998)

§ 9º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou 

vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão 

à remuneração do cargo efetivo. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 

103, de 2019)

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de 

cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 

respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensio-

nistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será 

aposentado: (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

I – por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver 

investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obriga-

tória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade 

das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei 

do respectivo ente federativo; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 

103, de 2019)

II – compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contri-

buição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de 

idade, na forma de lei complementar; (Redação dada pela Emenda Constitu-

cional n. 88, de 2015)

III – no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mu-

lher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida 

mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados 
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o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei comple-

mentar do respectivo ente federativo. (Redação dada pela Emenda Constitu-

cional n. 103, de 2019)

§ 2º Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor 

mínimo a que se refere o § 2º do art. 201 ou superiores ao limite máximo 

estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto 

nos §§ 14 a 16. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

§ 3º As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disci-

plinadas em lei do respectivo ente federativo. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 103, de 2019)

§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para con-

cessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o 

disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º. (Redação dada pela Emenda Consti-

tucional n. 103, de 2019)

§ 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente 

federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de 

servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicos-

social realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

§ 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente 

federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria 

de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou 

de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso 

XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente 

federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de 

servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agen-

tes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses 
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agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. (In-

cluído pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

§ 5º Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 

5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto 

no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das 

funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio 

fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

§ 6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis 

na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposen-

tadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras 

vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciá-

rios estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

§ 7º Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única 

fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por 

morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual 

tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata 

o § 4º-B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

I – ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite 

máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social 

de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela exceden-

te a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 41, 19.12.2003)

II – ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo 

em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os bene-

fícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido 

de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na 

data do óbito. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 41, 19.12.2003)
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§ 8º Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria 

e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre 

que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também 

estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vanta-

gens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando 

decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se 

deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, 

na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 20, de 15/12/98)

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, 

em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 41, 19.12.2003)

§ 9º O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será 

contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A 

do art. 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de 

disponibilidade. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

§ 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tem-

po de contribuição fictício. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 20, de 

15/12/98) (Vide Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

§ 11. Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos proven-

tos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos 

ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a contribui-

ção para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da 

adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável 

na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. (Incluído pela Emenda Constitu-

cional n. 20, de 15/12/98)

§ 12. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio 

de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o 

Regime Geral de Previdência Social. (Redação dada pela Emenda Constitucio-

nal n. 103, de 2019)
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§ 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro 

cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Re-

gime Geral de Previdência Social. (Redação dada pela Emenda Constitucio-

nal n. 103, de 2019)

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por 

lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência com-

plementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o 

limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o 

valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência 

social, ressalvado o disposto no § 16. (Redação dada pela Emenda Constitu-

cional n. 103, de 2019)

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 ofere-

cerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, ob-

servará o disposto no art. 202 e será efetivado por intermédio de entidade 

fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência 

complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

§ 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos § 

§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço 

público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente re-

gime de previdência complementar. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 

20, de 15/12/98)

§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do 

benefício previsto no § 3º serão devidamente atualizados, na forma da lei. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 41, 19.12.2003)

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pen-

sões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite 

máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência so-

cial de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os 

servidores titulares de cargos efetivos. (Incluído pela Emenda Constitucional 

n. 41, 19.12.2003)
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§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo 

ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado 

as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer 

em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no 

máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade 

para aposentadoria compulsória. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 103, de 2019)

§ 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência 

social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente 

federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e 

fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os 

critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de 

que trata o § 22. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as 
parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do 
limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência 
social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na 
forma da lei, for portador de doença incapacitante. (Incluído pela Emenda 
Constitucional n. 47, de 2005) (Revogado pela Emenda Constitucional n. 103, 

de 2019) (Vigência) (Vide Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

§ 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência so-

cial, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas 

gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua ges-

tão, dispondo, entre outros aspectos, sobre: (Incluído pela Emenda Constitu-

cional n. 103, de 2019)

I – requisitos para sua extinção e consequente migração para o Regime Geral 

de Previdência Social; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

II – modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos; 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

III – fiscalização pela União e controle externo e social; (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 103, de 2019)
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IV – definição de equilíbrio financeiro e atuarial; (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 103, de 2019)

V – condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de 

que trata o art. 249 e para vinculação a ele dos recursos provenientes de con-

tribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza; (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

VI – mecanismos de equacionamento do deficit atuarial; (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

VII – estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados 

os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência; 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

VIII – condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desem-

penhem atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do 

regime; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

IX – condições para adesão a consórcio público; (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 103, de 2019)

X – parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota 

de contribuições ordinárias e extraordinárias. (Incluído pela Emenda Consti-

tucional n. 103, de 2019)

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores 

nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

I – em virtude de sentença judicial transitada em julgado; (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

II – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 

defesa; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

III – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na 

forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 19, de 1998)
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§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será 

ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao 

cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou 

posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável 

ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de ser-

viço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a ava-

liação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

TÍTULO IV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 80, de 2014)

CAPÍTULO I

DO PODER LEGISLATIVO

Seção I

Do Congresso Nacional

Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se 

compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro anos.

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, 

eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no 

Distrito Federal.

§ 1º O número total de Deputados, bem como a representação por Estado 

e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcional-
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mente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às 

eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de 

oito ou mais de setenta Deputados. (Vide Lei Complementar n. 78, de 1993)

§ 2º Cada Território elegerá quatro Deputados.

Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do 

Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.

§ 1º Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com man-

dato de oito anos.

§ 2º A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada 

de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.

§ 3º Cada Senador será eleito com dois suplentes.

Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de 

cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presen-

te a maioria absoluta de seus membros.

Seção II

Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da 

República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor 

sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:

I – sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;

II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, opera-

ções de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;

III – fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;

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

V – limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do 

domínio da União;

VI – incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios 

ou Estados, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas;

VII – transferência temporária da sede do Governo Federal;
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VIII – concessão de anistia;

IX – organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da De-

fensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária e do Minis-

tério Público do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 69, de 2012) (Produção de efeito)

X – criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções 

públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b ; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 32, de 2001)

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

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 32, de 2001)

XII – telecomunicações e radiodifusão;

XIII – matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e 

suas operações;

XIV – moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária 

federal.

XV – fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ob-

servado o que dispõem os arts. 39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 41, 19.12.2003)

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

I – resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais 

que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

II – autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a 

paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional 

ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em 

lei complementar;

III – autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausen-

tarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias;

IV – aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado 

de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;

V – sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 

regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;
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VI – mudar temporariamente sua sede;

VII – fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os Senadores, 

observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 

2º, I; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

VIII – fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e 

dos Ministros de Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 

150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 19, de 1998)

IX – julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República 

e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;

X – fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os 

atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;

XI – zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da 

atribuição normativa dos outros Poderes;

XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emisso-

ras de rádio e televisão;

XIII – escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;

XIV – aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades 

nucleares;

XV – autorizar referendo e convocar plebiscito;

XVI – autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de 

recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;

XVII – aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas 

com área superior a dois mil e quinhentos hectares.

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de 
suas Comissões, poderão convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares 
de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para pres-
tarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, 
importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão n. 2, de 1994)
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§ 1º Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à 
Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa 
e mediante entendimentos com a Mesa respectiva, para expor assunto de 
relevância de seu Ministério.

§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão 
encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado ou a qual-
quer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de 
responsabilidade a recusa, ou o não - atendimento, no prazo de trinta dias, 
bem como a prestação de informações falsas. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional de Revisão n. 2, de 1994)

Seção III
Da Câmara Dos Deputados

Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:
I – autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo 

contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;
II – proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não 

apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura 
da sessão legislativa;

III – elaborar seu regimento interno;
IV – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, trans-

formação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a 
iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâ-
metros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

V – eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.

Seção IV

Do Senado Federal

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

I – processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos 

crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Coman-
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dantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma na-

tureza conexos com aqueles; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 

23, de 02/09/99)

II – processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os 

membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Minis-

tério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União 

nos crimes de responsabilidade; (Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 45, de 2004)

III – aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a 

escolha de:

a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;

b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da 

República;

c) Governador de Território;

d) Presidente e diretores do banco central;

e) Procurador-Geral da República;

f) titulares de outros cargos que a lei determinar;

IV – aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão 

secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente;

V – autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;

VI – fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o 

montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios;

VII – dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito 

externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;

VIII – dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da 

União em operações de crédito externo e interno;

IX – estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida 

mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
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X – suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada incons-

titucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;

XI – aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de 

ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato;

XII – elaborar seu regimento interno;

XIII – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, 

transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, 

e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os 

parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; (Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

XIV – eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.

XV – avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacio-

nal, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administra-

ções tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 42, de 19.12.2003)

Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como 

Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que 

somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda 

do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, 

sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.
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Seção V

Dos Deputados e dos Senadores

Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, 

por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. (Redação dada pela Emen-

da Constitucional n. 35, de 2001)

§ 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão 

submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 35, de 2001)

§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacio-

nal não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse 

caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respec-

tiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 35, de 2001)

§ 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocor-

rido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa res-

pectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto 

da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento 

da ação. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 35, de 2001)

§ 4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo 

improrrogável de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa Direto-

ra. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 35, de 2001)

§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o 

mandato. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 35, de 2001)

§ 6º Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre 

informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem 

sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. (Re-

dação dada pela Emenda Constitucional n. 35, de 2001)
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§ 7º A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, embo-

ra militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da 

Casa respectiva. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 35, de 2001)

§ 8º As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o es-

tado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos 

membros da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do 

Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 35, de 2001)

Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:

I – desde a expedição do diploma:

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, au-

tarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa con-

cessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusu-

las uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive 

os de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da alí-

nea anterior;

II – desde a posse:

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de 

favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela 

exercer função remunerada;

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, nas enti-

dades referidas no inciso I, “a”;

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que 

se refere o inciso I, “a”;

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:

I – que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;

II – cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;
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III – que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte 

das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por 

esta autorizada;

IV – que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;

V – quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta 

Constituição;

VI – que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.

§ 1º É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos 

no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do 

Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas.

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida 

pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, 

mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado 

no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. (Redação dada pela Emen-

da Constitucional n. 76, de 2013)

§ 3º Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será declarada pela 

Mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de 

seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, 

assegurada ampla defesa.

§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa 

levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos sus-

pensos até as deliberações finais de que tratam os §§ 2º e 3º. (Incluído pela 

Emenda Constitucional de Revisão n. 6, de 1994)

Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador:

I – investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Se-

cretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital 

ou chefe de missão diplomática temporária;

II – licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, 

sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afasta-

mento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa.
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§ 1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em fun-

ções previstas neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias.

§ 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preen-

chê-la se faltarem mais de quinze meses para o término do mandato.

§ 3º Na hipótese do inciso I, o Deputado ou Senador poderá optar pela 

remuneração do mandato.

Seção VI

Das Reuniões

Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Fe-

deral, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 50, de 2006)

§ 1º As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para 

o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos 

ou feriados.

§ 2º A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do pro-

jeto de lei de diretrizes orçamentárias.

§ 3º Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos De-

putados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para:

I – inaugurar a sessão legislativa;

II – elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns 

às duas Casas;

III – receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República;

IV – conhecer do veto e sobre ele deliberar.

§ 4º Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir 

de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus mem-

bros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada 

a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 50, de 2006)
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§ 5º A Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo Presidente do 

Senado Federal, e os demais cargos serão exercidos, alternadamente, 

pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no 

Senado Federal.

§ 6º A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á: (Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 50, de 2006)

I – pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado 

de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decre-

tação de estado de sítio e para o compromisso e a posse do Presidente e do 

Vice-Presidente da República;

II – pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara dos De-

putados e do Senado Federal ou a requerimento da maioria dos membros 

de ambas as Casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, em 

todas as hipóteses deste inciso com a aprovação da maioria absoluta de cada 

uma das Casas do Congresso Nacional. (Redação dada pela Emenda Consti-

tucional n. 50, de 2006)

§ 7º Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente 

deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese 

do § 8º deste artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória, em razão 

da convocação. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 50, de 2006)

§ 8º Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação ex-

traordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na 

pauta da convocação. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 32, de 2001)

Seção VII

Das Comissões

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-

tes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no 

respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.
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§ 1º Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto 

quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos par-

lamentares que participam da respectiva Casa.

§ 2º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:

I – discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a 

competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos mem-

bros da Casa;

II – realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III – convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assun-

tos inerentes a suas atribuições;

IV – receber petições, reclamações, representações ou queixas de qual-

quer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;

V – solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI – apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais 

de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-

vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-

gimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 

pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 

de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por 

prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério 

Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma Comissão representativa do Congres-

so Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período legis-

lativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição re-

produzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.
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Seção VIII

Do Processo Legislativo

Subseção I

Disposição Geral

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:

I – emendas à Constituição;

II – leis complementares;

III – leis ordinárias;

IV – leis delegadas;

V – medidas provisórias;

VI – decretos legislativos;

VII – resoluções.

Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, 

alteração e consolidação das leis.

Subseção II

Da Emenda À Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou 

do Senado Federal;

II – do Presidente da República;

III – de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades 

da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de 

seus membros.

§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção 

federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Na-

cional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três 

quintos dos votos dos respectivos membros.
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§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara 

dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I – a forma federativa de Estado;

II – o voto direto, secreto, universal e periódico;

III – a separação dos Poderes;

IV – os direitos e garantias individuais.

§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por 

prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

Subseção III

Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 

membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 

Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Fede-

ral, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cida-

dãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

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

I – fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II – disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração di-

reta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentá-

ria, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provi-

mento de cargos, estabilidade e aposentadoria; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 18, de 1998)

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, 

bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da De-

fensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
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e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, ob-

servado o disposto no art. 84, VI; (Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 32, de 2001)

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de car-

gos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a 

reserva. (Incluída pela Emenda Constitucional n. 18, de 1998)

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara 

dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do 

eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não me-

nos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República po-

derá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de 

imediato ao Congresso Nacional. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 32, de 2001)

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: (Incluído 

pela Emenda Constitucional n. 32, de 2001)

I – relativa a: (Incluído pela Emenda Constitucional n. 32, de 2001)

a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito 

eleitoral; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 32, de 2001)

b) direito penal, processual penal e processual civil; (Incluído pela Emen-

da Constitucional n. 32, de 2001)

c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a ga-

rantia de seus membros; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 32, de 2001)

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adi-

cionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; (Incluído 

pela Emenda Constitucional n. 32, de 2001)

II – que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou 

qualquer outro ativo financeiro; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 

32, de 2001)
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III – reservada a lei complementar; (Incluído pela Emenda Constitucional 

n. 32, de 2001)

IV – já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e 

pendente de sanção ou veto do Presidente da República. (Incluído pela Emen-

da Constitucional n. 32, de 2001)

§ 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, 

exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no 

exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia da-

quele em que foi editada. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 32, de 2001)

§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão 

eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta 

dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o 

Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas de-

las decorrentes. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 32, de 2001)

§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação da medida 

provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Na-

cional. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 32, de 2001)

§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre 

o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendi-

mento de seus pressupostos constitucionais. (Incluído pela Emenda Consti-

tucional n. 32, de 2001)

§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cin-

co dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, sub-

sequentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando 

sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações le-

gislativas da Casa em que estiver tramitando. (Incluído pela Emenda Cons-

titucional n. 32, de 2001)

§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida 

provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não ti-
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ver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional. (Incluído 

pela Emenda Constitucional n. 32, de 2001)

§ 8º As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos 

Deputados. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 32, de 2001)

§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as 

medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, 

em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Na-

cional. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 32, de 2001)

§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provi-

sória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso 

de prazo. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 32, de 2001)

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta 

dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurí-

dicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conser-

var-se-ão por ela regidas. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 32, de 2001)

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da 

medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja 

sancionado ou vetado o projeto. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 

32, de 2001)

Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista:

I – nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressal-

vado o disposto no art. 166, § 3º e § 4º;

II – nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câ-

mara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Minis-

tério Público.

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presi-

dente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores 

terão início na Câmara dos Deputados.
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§ 1º O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação 

de projetos de sua iniciativa.

§ 2º Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal 

não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até 

quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legisla-

tivas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional 

determinado, até que se ultime a votação. (Redação dada pela Emenda Cons-

titucional n. 32, de 2001)

§ 3º A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos De-

putados far-se-á no prazo de dez dias, observado quanto ao mais o disposto 

no parágrafo anterior.

§ 4º Os prazos do § 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso 

Nacional, nem se aplicam aos projetos de código.

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, 

em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, 

se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora.

Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto 

de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.

§ 1º Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em 

parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou 

parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimen-

to, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado 

Federal os motivos do veto.

§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de pará-

grafo, de inciso ou de alínea.

§ 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da Repú-

blica importará sanção.

§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a 

contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria 

absoluta dos Deputados e Senadores. (Redação dada pela Emenda Constitu-

cional n. 76, de 2013)
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§ 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, 

ao Presidente da República.

§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será 

colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais propo-

sições, até sua votação final. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 

32, de 2001)

§ 7º Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo 

Presidente da República, nos casos dos § 3º e § 5º, o Presidente do Senado a 

promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente 

do Senado fazê-lo.

Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá cons-

tituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da 

maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, 

que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.

§ 1º Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do 

Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados 

ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a le-

gislação sobre:

I – organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a 

garantia de seus membros;

II – nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;

III – planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.

§ 2º A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do 

Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício.

§ 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso 

Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda.

Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta.
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Seção IX

Da Fiscalização Contábil, Financeira E Orçamentária

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional 

e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 

quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções 

e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante con-

trole externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública 

ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, 

bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome 

desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. (Redação dada pela Emen-

da Constitucional n. 19, de 1998)

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido 

com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I – apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, 

mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar 

de seu recebimento;

II – julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por di-

nheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas 

as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e 

as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade 

de que resulte prejuízo ao erário público;

III – apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de 

pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fun-

dações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações 

para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de apo-

sentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que 

não alterem o fundamento legal do ato concessório;

IV – realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado 

Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natu-
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reza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unida-

des administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais 

entidades referidas no inciso II;

V – fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo 

capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do 

tratado constitutivo;

VI – fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União 

mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Es-

tado, ao Distrito Federal ou a Município;

VII – prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por 

qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre 

a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e 

sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;

VIII – aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou ir-

regularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre 

outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;

IX – assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências 

necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;

X – sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando 

a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;

XI – representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos 

apurados.

§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente 

pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as 

medidas cabíveis.

§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa 

dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal de-

cidirá a respeito.

§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa 

terão eficácia de título executivo.
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§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anual-

mente, relatório de suas atividades.

Art. 72. A Comissão mista permanente a que se refere o art. 166, §1º, 

diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de 

investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá so-

licitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, 

preste os esclarecimentos necessários.

§ 1º Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficien-

tes, a Comissão solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a ma-

téria, no prazo de trinta dias.

§ 2º Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão, se julgar que 

o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, 

proporá ao Congresso Nacional sua sustação.

Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem 

sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o ter-

ritório nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.

§ 1º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre 

brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:

I – mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;

II – idoneidade moral e reputação ilibada;

III – notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financei-

ros ou de administração pública;

IV – mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade pro-

fissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.

§ 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:

I – um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Fe-

deral, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério 

Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os 

critérios de antiguidade e merecimento;

II – dois terços pelo Congresso Nacional.
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§ 3º Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garan-

tias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros 

do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e 

pensão, as normas constantes do art. 40. (Redação dada pela Emenda Cons-

titucional n. 20, de 1998)

§ 4º O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garan-

tias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições 

da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal.

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

integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a exe-

cução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 

eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e enti-

dades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos 

por entidades de direito privado;

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem 

como dos direitos e haveres da União;

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

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 

qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Con-

tas da União, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte 

legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades pe-

rante o Tribunal de Contas da União.

Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que cou-

ber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos 

Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Con-

tas dos Municípios.

Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de 

Contas respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros.
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CAPÍTULO II

DO PODER EXECUTIVO

Seção I

Do Presidente E Do Vice-Presidente Da República

Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxi-

liado pelos Ministros de Estado.

Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República rea-

lizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro 

turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano 

anterior ao do término do mandato presidencial vigente. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 16, de 1997)

§ 1º A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente 

com ele registrado.

§ 2º Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por 

partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em 

branco e os nulos.

§ 3º Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, 

far-se-á nova eleição em até vinte dias após a proclamação do resultado, 

concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele 

que obtiver a maioria dos votos válidos.

§ 4º Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou 

impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o 

de maior votação.

§ 5º Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer, em segundo lu-

gar, mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso.

Art. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em 

sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defen-

der e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo 

brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
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Parágrafo único. Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o 

Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assu-

mido o cargo, este será declarado vago.

Art. 79. Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, 

no de vaga, o Vice-Presidente.

Parágrafo único. O Vice-Presidente da República, além de outras atribui-

ções que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Presidente, 

sempre que por ele convocado para missões especiais.

Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou 

vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercí-

cio da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Fe-

deral e o do Supremo Tribunal Federal.

Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, 

far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.

§ 1º Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, 

a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, 

pelo Congresso Nacional, na forma da lei.

§ 2º Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de 

seus antecessores.

Art. 82. O mandato do Presidente da República é de quatro anos e terá 

início em primeiro de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. (Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 16, de 1997)

Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem 

licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a 

quinze dias, sob pena de perda do cargo.

Seção II

Das Atribuições Do Presidente Da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

I – nomear e exonerar os Ministros de Estado;
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II – exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da 

administração federal;

III – iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta 

Constituição;

IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir de-

cretos e regulamentos para sua fiel execução;

V – vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

VI – dispor, mediante decreto, sobre: (Redação dada pela Emenda Cons-

titucional n. 32, de 2001)

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não 

implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; 

(Incluída pela Emenda Constitucional n. 32, de 2001)

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; (Incluída pela 

Emenda Constitucional n. 32, de 2001)

VII – manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus repre-

sentantes diplomáticos;

VIII – celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a refe-

rendo do Congresso Nacional;

IX – decretar o estado de defesa e o estado de sítio;

X – decretar e executar a intervenção federal;

XI – remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por 

ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País e soli-

citando as providências que julgar necessárias;

XII – conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos 

órgãos instituídos em lei;

XIII – exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os Co-

mandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-

-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos; (Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 23, de 02/09/99)

XIV – nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Su-

premo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Terri-
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tórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do banco 

central e outros servidores, quando determinado em lei;

XV – nomear, observado o disposto no art. 73, os Ministros do Tribunal de 

Contas da União;

XVI – nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o 

Advogado-Geral da União;

XVII – nomear membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII;

XVIII – convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de 

Defesa Nacional;

XIX – declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo 

Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das 

sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmen-

te, a mobilização nacional;

XX – celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional;

XXI – conferir condecorações e distinções honoríficas;

XXII – permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças 

estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam tempo-

rariamente;

XXIII – enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de 

lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nes-

ta Constituição;

XXIV – prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta 

dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercí-

cio anterior;

XXV – prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;

XXVI – editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do art. 62;

XXVII – exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.

Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições 

mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Es-

tado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que 

observarão os limites traçados nas respectivas delegações.
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Seção III

Da Responsabilidade Do Presidente Da República

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da Repúbli-

ca que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra:

I – a existência da União;

II – o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério 

Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação;

III – o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;

IV – a segurança interna do País;

V – a probidade na administração;

VI – a lei orçamentária;

VII – o cumprimento das leis e das decisões judiciais.

Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabe-

lecerá as normas de processo e julgamento.

Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois 

terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o 

Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado 

Federal, nos crimes de responsabilidade.

§ 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções:

I – nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime 

pelo Supremo Tribunal Federal;

II – nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo 

Senado Federal.

§ 2º Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não esti-

ver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular 

prosseguimento do processo.

§ 3º Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações co-

muns, o Presidente da República não estará sujeito a prisão.
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§ 4º O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser 

responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.

Seção IV

Dos Ministros De Estado

Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maio-

res de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.

Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribui-

ções estabelecidas nesta Constituição e na lei:

I – exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades 

da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e 

decretos assinados pelo Presidente da República;

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

III – apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão 

no Ministério;

IV – praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas 

ou delegadas pelo Presidente da República.

Art. 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios e órgãos 

da administração pública. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 

32, de 2001)

Seção V

Do Conselho Da República E Do Conselho De Defesa Nacional

Subseção I

Do Conselho Da República

Art. 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presi-

dente da República, e dele participam:
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I – o Vice-Presidente da República;

II – o Presidente da Câmara dos Deputados;

III – o Presidente do Senado Federal;

IV – os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados;

V – os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal;

VI – o Ministro da Justiça;

VII – seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de 

idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo 

Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com man-

dato de três anos, vedada a recondução.

Art. 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre:

I – intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio;

II – as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.

§ 1º O Presidente da República poderá convocar Ministro de Estado 

para participar da reunião do Conselho, quando constar da pauta questão 

relacionada com o respectivo Ministério.

§ 2º A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da 

República.

Subseção II

Do Conselho De Defesa Nacional

Art. 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente 

da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa 

do Estado democrático, e dele participam como membros natos:

I – o Vice-Presidente da República;

II – o Presidente da Câmara dos Deputados;

III – o Presidente do Senado Federal;

IV – o Ministro da Justiça;

V – o Ministro de Estado da Defesa; (Redação dada pela Emenda Consti-

tucional n. 23, de 1999)

VI – o Ministro das Relações Exteriores;
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VII – o Ministro do Planejamento.

VIII – os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. (Incluí-

do pela Emenda Constitucional n. 23, de 1999)

§ 1º Compete ao Conselho de Defesa Nacional:

I – opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, 

nos termos desta Constituição;

II – opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e 

da intervenção federal;

III – propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à 

segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmen-

te na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração 

dos recursos naturais de qualquer tipo;

IV – estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas neces-

sárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático.

§ 2º A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de 

Defesa Nacional.

CAPÍTULO III

DO PODER JUDICIÁRIO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:

I – o Supremo Tribunal Federal;

I–A. o Conselho Nacional de Justiça; (Incluído pela Emenda Constitucional 

n. 45, de 2004)

II – o Superior Tribunal de Justiça;

II–A. o Tribunal Superior do Trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucio-

nal n. 92, de 2016)

III – os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;
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IV – os Tribunais e Juízes do Trabalho;

V – os Tribunais e Juízes Eleitorais;

VI – os Tribunais e Juízes Militares;

VII – os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

§ 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os 

Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal. (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 45, de 2004)

§ 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em 

todo o território nacional. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 

disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

I – ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante 

concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advoga-

dos do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, 

três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de 

classificação; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

II – promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antigui-

dade e merecimento, atendidas as seguintes normas:

a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas 

ou cinco alternadas em lista de merecimento;

b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na res-

pectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antigui-

dade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago;

c) aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios ob-

jetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequên-

cia e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

d) na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o 

juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros, 

conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se 
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a votação até fixar-se a indicação; (Redação dada pela Emenda Constitu-

cional n. 45, de 2004)

e) não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu 

poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido 

despacho ou decisão; (Incluída pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

III – o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e 

merecimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância; (Re-

dação dada pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

IV – previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promo-

ção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitalicia-

mento a participação em curso oficial ou reconhecido por escola nacional de 

formação e aperfeiçoamento de magistrados; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 45, de 2004)

V – o subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a no-

venta e cinco por cento do subsídio mensal fixado para os Ministros do Supre-

mo Tribunal Federal e os subsídios dos demais magistrados serão fixados em 

lei e escalonados, em nível federal e estadual, conforme as respectivas cate-

gorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e 

outra ser superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento, nem exceder 

a noventa e cinco por cento do subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais 

Superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 

4º; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

VI – a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes 

observarão o disposto no art. 40; (Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 20, de 1998)

VII – o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do 

tribunal; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

VIII – o ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por interesse 

público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo 
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tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa; (Re-

dação dada pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

VIIIA a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de 

igual entrância atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas a, b, c e e do 

inciso II; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar 

a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, 

ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimida-

de do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

X – as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão 

pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus 

membros; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

XI – nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá 

ser constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e 

cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicio-

nais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das 

vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno; (Re-

dação dada pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

XII – a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coleti-

vas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não 

houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente; (Incluído 

pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

XIII – o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à 

efetiva demanda judicial e à respectiva população; (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 45, de 2004)

XIV – os servidores receberão delegação para a prática de atos de admi-

nistração e atos de mero expediente sem caráter decisório; (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 45, de 2004)
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XV – a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de ju-

risdição. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos 

Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de 

membros, do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advo-

gados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos 

de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de 

representação das respectivas classes.

Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice, 

enviando-a ao Poder Executivo, que, nos vinte dias subsequentes, escolherá 

um de seus integrantes para nomeação.

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:

I – vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos 

de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação 

do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença 

judicial transitada em julgado;

II – inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do 

art. 93, VIII;

III – irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37, X e 

XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 19, de 1998)

Parágrafo único. Aos juízes é vedado:

I – exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo 

uma de magistério;

II – receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo;

III – dedicar-se à atividade político-partidária.

IV – receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de 

pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções pre-

vistas em lei; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)
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V – exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de 

decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exonera-

ção. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

Art. 96. Compete privativamente:

I – aos tribunais:

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com 

observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, 

dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos ju-

risdicionais e administrativos;

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes 

forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva;

c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de car-

reira da respectiva jurisdição;

d) propor a criação de novas varas judiciárias;

e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedeci-

do o disposto no art. 169, parágrafo único, os cargos necessários à adminis-

tração da Justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei;

f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos 

juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados;

II – ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais 

de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no 

art. 169:

a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;

b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços 

auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do sub-

sídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde 

houver; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 41, 19.12.2003)

c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores;

d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;
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III – aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Fe-

deral e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes 

comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos 

membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a incons-

titucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. (Vide Lei n. 13.105, 

de 2015) (Vigência)

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I – juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, 

competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis 

de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, me-

diante os procedimentos oral e sumaríssimo , permitidos, nas hipóteses pre-

vistas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes 

de primeiro grau;

II – justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto 

direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos e competência para, 

na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de im-

pugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições con-

ciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação.

§ 1º Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito 

da Justiça Federal. (Renumerado pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

§ 2º As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao cus-

teio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e 

financeira.

§ 1º Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos 

limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretri-

zes orçamentárias.
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§ 2º O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interes-

sados, compete:

I – no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e 

dos Tribunais Superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais;

II – no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos Pre-

sidentes dos Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais.

§ 3º Se os órgãos referidos no § 2º não encaminharem as respectivas 

propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes or-

çamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da pro-

posta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, 

ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 1º deste artigo. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

§ 4º Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem enca-

minhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do § 1º, o Poder 

Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da pro-

posta orçamentária anual. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

§ 5º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a 

realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limi-

tes estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente 

autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Es-

taduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão 

exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à 

conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas 

nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 62, de 2009). (Vide Emenda 

Constitucional n. 62, de 2009) (Vide ADI 4425)

§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorren-

tes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, 

benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, funda-
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das em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em 

julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exce-

to sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 62, de 2009).

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por 

sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam porta-

dores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma 

da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o va-

lor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste 

artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante 

será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. (Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 94, de 2016)

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de pre-

catórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como 

de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sen-

tença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitu-

cional n. 62, de 2009).

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis pró-

prias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes 

capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício 

do regime geral de previdência social. (Redação dada pela Emenda Constitu-

cional n. 62, de 2009).

§ 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito públi-

co, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de senten-

ças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresenta-

dos até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, 

quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 62, de 2009).

§ 6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados 

diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que pro-

ferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a re-
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querimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu 

direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário 

à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 62, de 2009).

§ 7º O Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omis-

sivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá 

em crime de responsabilidade e responderá, também, perante o Conselho 

Nacional de Justiça. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 62, de 2009).

§ 8º É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplemen-

tares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do va-

lor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe 

o § 3º deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 62, de 2009).

§ 9º No momento da expedição dos precatórios, independentemente de 

regulamentação, deles deverá ser abatido, a título de compensação, valor 

correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa 

e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluí-

das parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução 

esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 62, de 2009). (Vide ADI 4425)

§ 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda 

Pública devedora, para resposta em até 30 (trinta) dias, sob pena de perda do 

direito de abatimento, informação sobre os débitos que preencham as condi-

ções estabelecidas no § 9º, para os fins nele previstos. (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 62, de 2009). (Vide ADI 4425)

§ 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei da entidade 

federativa devedora, a entrega de créditos em precatórios para compra de 

imóveis públicos do respectivo ente federado. (Incluído pela Emenda Consti-

tucional n. 62, de 2009).

§ 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização 

de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, 

independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remu-
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neração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da 

mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre 

a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensató-

rios. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 62, de 2009). (Vide ADI 4425)

§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em pre-

catórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se 

aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º. (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 62, de 2009).

§ 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunica-

ção, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade 

devedora. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 62, de 2009).

§ 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta 

Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de 

crédito de precatórios de Estados, Distrito Federal e Municípios, dispondo 

sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 62, de 2009).

§ 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a União poderá assumir débi-

tos, oriundos de precatórios, de Estados, Distrito Federal e Municípios, refinan-

ciando-os diretamente. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 62, de 2009).

§ 17. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aferirão men-

salmente, em base anual, o comprometimento de suas respectivas receitas 

correntes líquidas com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno 

valor. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 94, de 2016)

§ 18. Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata 

o § 17, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agrope-

cuárias, de contribuições e de serviços, de transferências correntes e outras 

receitas correntes, incluindo as oriundas do § 1º do art. 20 da Constituição Fe-

deral, verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente 

anterior ao de referência e os 11 (onze) meses precedentes, excluídas as du-

plicidades, e deduzidas: (Incluído pela Emenda Constitucional n. 94, de 2016)
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I – na União, as parcelas entregues aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios por determinação constitucional; (Incluído pela Emenda Constitu-

cional n. 94, de 2016)

II – nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação 

constitucional; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 94, de 2016)

III – na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, a contri-

buição dos servidores para custeio de seu sistema de previdência e assistên-

cia social e as receitas provenientes da compensação financeira referida no § 

9º do art. 201 da Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional 

n. 94, de 2016)

§ 19. Caso o montante total de débitos decorrentes de condenações ju-

diciais em precatórios e obrigações de pequeno valor, em período de 12 

(doze) meses, ultrapasse a média do comprometimento percentual da recei-

ta corrente líquida nos 5 (cinco) anos imediatamente anteriores, a parcela 

que exceder esse percentual poderá ser financiada, excetuada dos limites de 

endividamento de que tratam os incisos VI e VII do art. 52 da Constituição 

Federal e de quaisquer outros limites de endividamento previstos, não se 

aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação de receita prevista 

no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Cons-

titucional n. 94, de 2016)

§ 20. Caso haja precatório com valor superior a 15% (quinze por cento) 

do montante dos precatórios apresentados nos termos do § 5º deste artigo, 

15% (quinze por cento) do valor deste precatório serão pagos até o final do 

exercício seguinte e o restante em parcelas iguais nos cinco exercícios sub-

sequentes, acrescidas de juros de mora e correção monetária, ou mediante 

acordos diretos, perante Juízos Auxiliares de Conciliação de Precatórios, com 

redução máxima de 40% (quarenta por cento) do valor do crédito atualizado, 

desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que 

sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo 

ente federado. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 94, de 2016)
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Seção II

Do Supremo Tribunal Federal

Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, es-

colhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e 

cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomea-

dos pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria 

absoluta do Senado Federal.

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guar-

da da Constituição, cabendo-lhe:

I – processar e julgar, originariamente:

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou 

estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo 

federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 3, de 1993)

b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presi-

dente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Pro-

curador-Geral da República;

c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Mi-

nistros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáuti-

ca, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, 

os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de cará-

ter permanente; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 1999)

d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas 

alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do 

Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e 

do próprio Supremo Tribunal Federal;

e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, 

o Estado, o Distrito Federal ou o Território;
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f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito 

Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da adminis-

tração indireta;

g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;

h) a homologação das sentenças estrangeiras e a concessão do exequatur 

às cartas rogatórias, que podem ser conferidas pelo regimento interno a seu 

Presidente; (Revogado pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

i) o habeas corpus , quando o coator for Tribunal Superior ou quando o 

coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujei-

tos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de cri-

me sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 22, de 1999)

j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;

l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da au-

toridade de suas decisões;

m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, fa-

cultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;

n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou 

indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos mem-

bros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indireta-

mente interessados;

o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e 

quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer 

outro tribunal;

p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;

q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamen-

tadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da 

Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas 
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Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, 

ou do próprio Supremo Tribunal Federal;

r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacio-

nal do Ministério Público; (Incluída pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

II – julgar, em recurso ordinário:

a) o habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o man-

dado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se 

denegatória a decisão;

b) o crime político;

III – julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única 

ou última instância, quando a decisão recorrida:

a) contrariar dispositivo desta Constituição;

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta 

Constituição.

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. (Incluída pela 

Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

§ 1º A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente 

desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma 

da lei. (Transformado em § 1º pela Emenda Constitucional n. 3, de 17/03/93)

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal 

Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias 

de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, 

relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração públi-

ca direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a reper-

cussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da 

lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo 
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recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. (Incluída pela 

Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

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

declaratória de constitucionalidade: (Redação dada pela Emenda Constitucio-

nal n. 45, de 2004) (Vide Lei n. 13.105, de 2015) (Vigência)

I – o Presidente da República;

II – a Mesa do Senado Federal;

III – a Mesa da Câmara dos Deputados;

IV – a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito 

Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

V – o Governador de Estado ou do Distrito Federal; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

VI – o Procurador-Geral da República;

VII – o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

VIII – partido político com representação no Congresso Nacional;

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

§ 1º O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas 

ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do 

Supremo Tribunal Federal.

§ 2º Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar 

efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a 

adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administra-

tivo, para fazê-lo em trinta dias.

§ 3º Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalida-

de, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Ad-

vogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado.

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provo-

cação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas 

decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua 

publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais 
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órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas 

esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou 

cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda Constitu-

cional n. 45, de 2004) (Vide Lei n. 11.417, de 2006).

§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de 

normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos 

judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave inse-

gurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idênti-

ca. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, 

revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que 

podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 45, de 2004)

§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula 

aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo 

Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou 

cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida 

com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 45, de 2004)

Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) 

membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sen-

do: (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 61, de 2009)

I – o Presidente do Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Emen-

da Constitucional n. 61, de 2009)

II – um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo 

tribunal; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

III – um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respecti-

vo tribunal; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

IV – um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo 

Tribunal Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)
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V – um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; (Incluído 

pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

VI – um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal 

de Justiça; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

VII – um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; (Incluído 

pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

VIII – um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal 

Superior do Trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

IX – um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; (In-

cluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

X – um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procura-

dor-Geral da República; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

XI – um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procura-

dor-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente 

de cada instituição estadual; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, 

de 2004)

XII – dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

XIII – dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indica-

dos um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. (Incluído 

pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

§ 1º O Conselho será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Fede-

ral e, nas suas ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do Supremo 

Tribunal Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 61, de 2009)

§ 2º Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente 

da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado 

Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 61, de 2009)
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§ 3º Não efetuadas, no prazo legal, as indicações previstas neste artigo, 

caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal. (Incluído pela Emenda Cons-

titucional n. 45, de 2004)

§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e finan-

ceira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, 

cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Esta-

tuto da Magistratura: (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

I – zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Es-

tatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de 

sua competência, ou recomendar providências; (Incluído pela Emenda Cons-

titucional n. 45, de 2004)

II – zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante 

provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou 

órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo 

para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, 

sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União; (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

III – receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do 

Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e ór-

gãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação 

do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e 

correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, 

determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções adminis-

trativas, assegurada ampla defesa; (Redação dada pela Emenda Constitucio-

nal n. 103, de 2019)

IV – representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a adminis-

tração pública ou de abuso de autoridade; (Incluído pela Emenda Constitu-

cional n. 45, de 2004)
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V – rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de 

juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano; (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

VI – elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sen-

tenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder 

Judiciário; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

VII – elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar neces-

sárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conse-

lho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Fede-

ral a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão 

legislativa. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

§ 5º O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de Minis-

tro-Corregedor e ficará excluído da distribuição de processos no Tribunal, com-

petindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Ma-

gistratura, as seguintes: (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

I – receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas 

aos magistrados e aos serviços judiciários; (Incluído pela Emenda Constitu-

cional n. 45, de 2004)

II – exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correição 

geral; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

III – requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e re-

quisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Fede-

ral e Territórios. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

§ 6º Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República e o Pre-

sidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. (Incluído 

pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

§ 7º A União, inclusive no Distrito Federal e nos Territórios, criará ouvido-

rias de justiça, competentes para receber reclamações e denúncias de qual-

quer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra 

seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de 

Justiça. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)
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Seção III

Do Superior Tribunal De Justiça

Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta 

e três Ministros.

Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão no-

meados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de trinta 

e cinco e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e repu-

tação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado 

Federal, sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

I – um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço 

dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice 

elaborada pelo próprio Tribunal;

II – um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministé-

rio Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamen-

te, indicados na forma do art. 94.

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, 

e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de 

Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas 

dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos 

Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou 

Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que 

oficiem perante tribunais;

b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro 

de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do 

próprio Tribunal; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 1999)

c) os habeas corpus , quando o coator ou paciente for qualquer das pes-

soas mencionadas na alínea “a”, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua 

jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da 
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Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; (Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 23, de 1999)

d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o 

disposto no art. 102, I, “o”, bem como entre tribunal e juízes a ele não vincu-

lados e entre juízes vinculados a tribunais diversos;

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da au-

toridade de suas decisões;

g) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciá-

rias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas 

de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União;

h) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamen-

tadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da adminis-

tração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo 

Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça 

do Trabalho e da Justiça Federal;

i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur 

às cartas rogatórias; (Incluída pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

II – julgar, em recurso ordinário:
a) os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Terri-
tórios, quando a decisão for denegatória;

b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais 
Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Terri-
tórios, quando denegatória a decisão;

c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo in-
ternacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou do-
miciliada no País;

III – julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última 
instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, 
do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;
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b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído ou-
tro tribunal.

Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça: (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

I – a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, caben-
do-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso 
e promoção na carreira; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

II – o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, 
a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e 
segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correicionais, 
cujas decisões terão caráter vinculante. (Incluído pela Emenda Constitucional 
n. 45, de 2004)

Seção IV

Dos Tribunais Regionais Federais E Dos Juízes Federais

Art. 106. São órgãos da Justiça Federal:

I – os Tribunais Regionais Federais;

II – os Juízes Federais.

Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, 

sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados 

pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos 

de sessenta e cinco anos, sendo:

I – um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva ativi-

dade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de dez 

anos de carreira;

II – os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de cinco 

anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente.
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§ 1º A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos Tribunais 

Regionais Federais e determinará sua jurisdição e sede. (Renumerado pela 

Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

§ 2º Os Tribunais Regionais Federais instalarão a justiça itinerante, com a 

realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limi-

tes territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos 

e comunitários. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

§ 3º Os Tribunais Regionais Federais poderão funcionar descentralizada-

mente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do 

jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 45, de 2004)

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:

I – processar e julgar, originariamente:

a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça 

Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, 

e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da 

Justiça Eleitoral;

b) as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos 

juízes federais da região;

c) os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio Tri-

bunal ou de juiz federal;

d) os habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal;

e) os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao Tribunal;

II – julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes fede-

rais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área 

de sua jurisdição.

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública fe-

deral forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponen-
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tes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça 

Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

II – as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Mu-

nicípio ou pessoa domiciliada ou residente no País;

III – as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado es-

trangeiro ou organismo internacional;

IV – os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento 

de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou 

empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência 

da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

V – os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, 

iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no es-

trangeiro, ou reciprocamente;

V – A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste 

artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

VI – os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados 

por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira;

VII – os habeas corpus , em matéria criminal de sua competência ou 

quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam di-

retamente sujeitos a outra jurisdição;

VIII – os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autori-

dade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;

IX – os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a 

competência da Justiça Militar;

X – os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a exe-

cução de carta rogatória, após o exequatur, e de sentença estrangeira, após 

a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva 

opção, e à naturalização;

XI – a disputa sobre direitos indígenas.

§ 1º As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judici-

ária onde tiver domicílio a outra parte.
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§ 2º As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção 
judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato 
ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, 
no Distrito Federal.

§ 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal 
em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser 
processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do 
segurado não for sede de vara federal. (Redação dada pela Emenda Consti-

tucional n. 103, de 2019)

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para 

o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procura-

dor-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de 

obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos 

quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de 

Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de desloca-

mento de competência para a Justiça Federal. (Incluído pela Emenda Cons-

titucional n. 45, de 2004)

Art. 110. Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma 

seção judiciária que terá por sede a respectiva Capital, e varas localizadas 

segundo o estabelecido em lei.

Parágrafo único. Nos Territórios Federais, a jurisdição e as atribuições co-

metidas aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma da lei.

Seção V

Do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais

do Trabalho e dos Juízes do Trabalho

(Redação Dada Pela Emenda Constitucional N. 92, De 2016)

Art. 111. São órgãos da Justiça do Trabalho:

I – o Tribunal Superior do Trabalho;
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II – os Tribunais Regionais do Trabalho;

III – Juizes do Trabalho. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 

24, de 1999)

Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete 

Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco anos e me-

nos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, 

nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria abso-

luta do Senado Federal, sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 92, de 2016)

I – um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva ativi-

dade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 

dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94; (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

II – os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos 

da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. (Incluí-

do pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

§ 1º A lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

§ 2º Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho: (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

I – a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 

Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais 

para o ingresso e promoção na carreira; (Incluído pela Emenda Constitucional 

n. 45, de 2004)

II – o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na 

forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimo-

nial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central 

do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 45, de 2004)
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§ 3º Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar, origi-

nariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garan-

tia da autoridade de suas decisões. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 

92, de 2016)

Art. 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comar-

cas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com 

recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

Art. 113. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, com-

petência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Traba-

lho. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 24, de 1999)

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direi-

to público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (Incluído pela Emenda Consti-

tucional n. 45, de 2004)

II – as ações que envolvam exercício do direito de greve; (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

III – as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sin-

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

Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

IV – os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data , quando 

o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

V – os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, 

ressalvado o disposto no art. 102, I, o; (Incluído pela Emenda Constitucional 

n. 45, de 2004)

VI – as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes 

da relação de trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc92.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc92.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc24.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1


833

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

VII – as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos em-

pregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; (Incluído 

pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

VIII – a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 

195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que pro-

ferir; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

IX – outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da 

lei. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

§ 1º Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros.

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitra-

gem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de 

natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respei-

tadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as 

convencionadas anteriormente. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 45, de 2004)

§ 3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão 

do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio 

coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, 

sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados 

pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos 

de sessenta e cinco anos, sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 45, de 2004)

I – um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva ativida-

de profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez 

anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94; (Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)
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II – os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade 

e merecimento, alternadamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 45, de 2004)

§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça itinerante, 

com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, 

nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos 

públicos e comunitários. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

§ 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar descentraliza-

damente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno aces-

so do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

Art. 116. Nas Varas do Trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz 

singular. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 24, de 1999)

Art. 117. O mandato dos representantes classistas, em todas as instân-

cias, é de três anos. (Revogado pela Emenda Constitucional n. 24, de 1999)

Parágrafo único. Os representantes classistas terão suplentes. (Revogado 

pela Emenda Constitucional n. 24, de 1999)

Seção VI

Dos Tribunais E Juízes Eleitorais

Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral:

I – o Tribunal Superior Eleitoral;

II – os Tribunais Regionais Eleitorais;

III – os Juízes Eleitorais;

IV – as Juntas Eleitorais.

Art. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de sete 

membros, escolhidos:

I – mediante eleição, pelo voto secreto:

a) três juízes dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal;
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b) dois juízes dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça;

II – por nomeação do Presidente da República, dois juízes dentre seis ad-

vogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supre-

mo Tribunal Federal.

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente e o 

Vice-Presidente dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e o Corre-

gedor Eleitoral dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça.

Art. 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado 

e no Distrito Federal.

§ 1º Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:

I – mediante eleição, pelo voto secreto:

a) de dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça;

b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça;

II – de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na Capital do Estado 

ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qual-

quer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo;

III – por nomeação, pelo Presidente da República, de dois juízes dentre 

seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo 

Tribunal de Justiça.

§ 2º O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-Presi-

dente- dentre os desembargadores.

Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência 

dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais.

§ 1º Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das 

juntas eleitorais, no exercício de suas funções, e no que lhes for aplicável, 

gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis.

§ 2º Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão 

por dois anos, no mínimo, e nunca por mais de dois biênios consecutivos, 

sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, 

em número igual para cada categoria.
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§ 3º São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as 

que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou 

mandado de segurança.

§ 4º Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá re-

curso quando:

I – forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei;

II – ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribu-

nais eleitorais;

III – versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas elei-

ções federais ou estaduais;

IV – anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos fe-

derais ou estaduais;

V – denegarem habeas corpus , mandado de segurança, habeas data ou 

mandado de injunção.

Seção VII

Dos Tribunais E Juízes Militares

Art. 122. São órgãos da Justiça Militar:

I – o Superior Tribunal Militar;

II – os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei.

Art. 123. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de quinze Ministros vita-

lícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação 

pelo Senado Federal, sendo três dentre oficiais-generais da Marinha, quatro 

dentre oficiais-generais do Exército, três dentre oficiais-generais da Aeronáu-

tica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e cinco dentre civis.

Parágrafo único. Os Ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da 

República dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, sendo:
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I – três dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com 

mais de dez anos de efetiva atividade profissional;

II – dois, por escolha paritária, dentre juízes auditores e membros do Mi-

nistério Público da Justiça Militar.

Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares 

definidos em lei.

Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a 

competência da Justiça Militar.

Seção VIII

Dos Tribunais E Juízes Dos Estados

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios 

estabelecidos nesta Constituição.

§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, 

sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.

§ 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionali-

dade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constitui-

ção Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

§ 3º A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, 

a Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos Conselhos de 

Justiça e, em segundo, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de 

Justiça Militar nos Estados em que o efetivo da polícia militar seja superior a 

vinte mil integrantes.

§ 3º A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, 

a Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direi-

to e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de 

Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar 

seja superior a vinte mil integrantes. (Redação dada pela Emenda Constitu-

cional n. 45, de 2004)
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§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos 

Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos 

disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for 

civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da 

patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 45, de 2004)

§ 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, sin-

gularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais 

contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a 

presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

§ 6º O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, cons-

tituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicio-

nado à justiça em todas as fases do processo. (Incluído pela Emenda Consti-

tucional n. 45, de 2004)

§ 7º O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização 

de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territo-

riais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comu-

nitários. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá 

a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões 

agrárias. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, 

o juiz far-se-á presente no local do litígio.
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CAPÍTULO IV

DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 80, de 2014)

Seção I

Do Ministério Público

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à fun-

ção jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

§ 1º São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivi-

sibilidade e a independência funcional.

§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administra-

tiva, podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo 

a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por 

concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e 

os planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

§ 3º O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos 

limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

§ 4º Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orça-

mentária dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o 

Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamen-

tária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de 

acordo com os limites estipulados na forma do § 3º. (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 45, de 2004)

§ 5º Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada 

em desacordo com os limites estipulados na forma do § 3º, o Poder Executivo 

procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta or-

çamentária anual. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)
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§ 6º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a 

realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limi-

tes estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente 

autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

Art. 128. O Ministério Público abrange:

I – o Ministério Público da União, que compreende:

a) o Ministério Público Federal;

b) o Ministério Público do Trabalho;

c) o Ministério Público Militar;

d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

II – os Ministérios Públicos dos Estados.

§ 1º O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da 

República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da car-

reira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela 

maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois 

anos, permitida a recondução.

§ 2º A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Pre-

sidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria abso-

luta do Senado Federal.

§ 3º Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territó-

rios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei res-

pectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe 

do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ 4º Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios 

poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legis-

lativo, na forma da lei complementar respectiva.

§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facul-

tada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as 

atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente 

a seus membros:
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I – as seguintes garantias:

a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo 

senão por sentença judicial transitada em julgado;

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante deci-

são do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maio-

ria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, § 4º, e ressal-

vado o disposto nos arts. 37, X e XI, 150, II, 153, III, 153, § 2º, I; (Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

II – as seguintes vedações:

a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percen-

tagens ou custas processuais;

b) exercer a advocacia;

c) participar de sociedade comercial, na forma da lei;

d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, 

salvo uma de magistério;

e) exercer atividade político-partidária; (Redação dada pela Emenda Cons-

titucional n. 45, de 2004)

f) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pes-

soas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previs-

tas em lei. (Incluída pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

§ 6º Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no art. 95, 

parágrafo único, V. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

I – promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

II – zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de re-

levância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as 

medidas necessárias a sua garantia;
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III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 

e coletivos;

IV – promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins 

de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição;

V – defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;

VI – expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua com-

petência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma 

da lei complementar respectiva;

VII – exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei com-

plementar mencionada no artigo anterior;

VIII – requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito po-

licial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;

IX – exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compa-

tíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a con-

sultoria jurídica de entidades públicas.

§ 1º A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste 

artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto 

nesta Constituição e na lei.

§ 2º As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integran-

tes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo 

autorização do chefe da instituição. (Redação dada pela Emenda Constitucio-

nal n. 45, de 2004)

§ 3º O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso 

público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados 

do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três 

anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classi-

ficação. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

§ 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)
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§ 5º A distribuição de processos no Ministério Público será imediata. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Con-

tas aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e 

forma de investidura.

Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de qua-

torze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada 

a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois 

anos, admitida uma recondução, sendo: (Incluído pela Emenda Constitucio-

nal n. 45, de 2004)

I – o Procurador-Geral da República, que o preside;

II – quatro membros do Ministério Público da União, assegurada a repre-

sentação de cada uma de suas carreiras;

III – três membros do Ministério Público dos Estados;

IV – dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo 

Superior Tribunal de Justiça;

V – dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advo-

gados do Brasil;

VI – dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados 

um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

§ 1º Os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indica-

dos pelos respectivos Ministérios Públicos, na forma da lei.

§ 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da 

atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento 

dos deveres funcionais de seus membros, cabendo lhe:

I – zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, 

podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou 

recomendar providências;

II – zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provo-

cação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos 
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do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los 

ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumpri-

mento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas;

III – receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do 

Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços au-

xiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, 

podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou 

a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla 

defesa; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

IV – rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de 

membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos 

de um ano;

V – elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessá-

rias sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades do Conse-

lho, o qual deve integrar a mensagem prevista no art. 84, XI.

§ 3º O Conselho escolherá, em votação secreta, um Corregedor nacional, 

dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondu-

ção, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, 

as seguintes:

I – receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas 

aos membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares;

II – exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição geral;

III – requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes 

atribuições, e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público.

§ 4º O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

oficiará junto ao Conselho.

§ 5º Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público, com-

petentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra 

membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxilia-

res, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público.
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Seção II
Da Advocacia Pública

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente 
ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicial-
mente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua 
organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento 
jurídico do Poder Executivo.

§ 1º A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da 
União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maio-
res de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

§ 2º O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata 
este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos.

§ 3º Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação 
da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o dis-
posto em lei.

Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados 
em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e tí-
tulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas 
fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas 
unidades federadas. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada 
estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de de-
sempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das cor-

regedorias. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

Seção III
Da Advocacia

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 80, de 2014)

Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo invio-

lável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.
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Seção IV

Da Defensoria Pública

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 80, de 2014)

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à fun-

ção jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento 

do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promo-

ção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extraju-

dicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 

necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 80, de 2014)

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Dis-

trito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organiza-

ção nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante 

concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garan-

tia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições 

institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia fun-

cional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos 

limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao dis-

posto no art. 99, § 2º . (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do 

Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 74, de 2013)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivi-

sibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, 

o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (In-

cluído pela Emenda Constitucional n. 80, de 2014)

Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções 

II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4º. (Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)
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TÍTULO VI

DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

CAPÍTULO I

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

Seção I

Dos Princípios Gerais

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 

instituir os seguintes tributos:

I – impostos;

II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, 

efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao 

contribuinte ou postos a sua disposição;

III – contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão gra-

duados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à ad-

ministração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses ob-

jetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o 

patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

Art. 146. Cabe à lei complementar:

I – dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

II – regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;

III – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, espe-

cialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos im-

postos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, 

bases de cálculo e contribuintes;
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b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas so-

ciedades cooperativas.

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microem-

presas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou 

simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições 

previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 

239. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 42, de 19.12.2003)

Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, d, também 

poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que: 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 42, de 19.12.2003)

I – será opcional para o contribuinte; (Incluído pela Emenda Constitucio-

nal n. 42, de 19.12.2003)

II – poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas 

por Estado; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 42, de 19.12.2003)

III – o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da par-

cela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, 

vedada qualquer retenção ou condicionamento; (Incluído pela Emenda Cons-

titucional n. 42, de 19.12.2003)

IV – a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilha-

das pelos entes federados, adotado cadastro nacional único de contribuintes. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 42, de 19.12.2003)

Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de 

tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem 

prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual ob-

jetivo. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 42, de 19.12.2003)

Art. 147. Competem à União, em Território Federal, os impostos esta-

duais e, se o Território não for dividido em Municípios, cumulativamente, os 

impostos municipais; ao Distrito Federal cabem os impostos municipais.
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Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir emprésti-

mos compulsórios:

I – para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade 

pública, de guerra externa ou sua iminência;

II – no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante 

interesse nacional, observado o disposto no art. 150, III, “b”.

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo 

compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição.

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições so-

ciais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias 

profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respec-

tivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem 

prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que 

alude o dispositivo.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por 

meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência so-

cial, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que 

poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contri-

buição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 103, de 2019) (Vigência)

§ 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos apo-

sentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de apo-

sentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo. (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 103, de 2019) (Vigência)

§ 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A para equa-

cionar o deficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, 

no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pen-

sionistas. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019) (Vigência)
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§ 1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1º-B deverá ser 

instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do de-

ficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019) (Vigência)

§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico 

de que trata o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional n. 

33, de 2001)

I – não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído 

pela Emenda Constitucional n. 33, de 2001)

II – incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou 

serviços; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 42, de 19.12.2003)

III – poderão ter alíquotas: (Incluído pela Emenda Constitucional n. 

33, de 2001)

a) ad valorem , tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o va-

lor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro; (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 33, de 2001)

b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada. (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 33, de 2001)

§ 3º A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá 

ser equiparada a pessoa jurídica, na forma da lei. (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 33, de 2001)

§ 4º A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma úni-

ca vez. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 33, de 2001)

Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribui-

ção, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação 

pública, observado o disposto no art. 150, I e III. (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 39, de 2002)

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o 

caput, na fatura de consumo de energia elétrica. (Incluído pela Emenda Cons-

titucional n. 39, de 2002)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art36ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc33.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc39.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc39.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc39.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc39.htm#art1


851

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Seção II

Das Limitações Do Poder De Tributar

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

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

I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

II – instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem 

em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação 

profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação 

jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;

III – cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei 

que os houver instituído ou aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os 

instituiu ou aumentou; (Vide Emenda Constitucional n. 3, de 1993)

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a 

lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; (Incluído 

pela Emenda Constitucional n. 42, de 19.12.2003)

IV – utilizar tributo com efeito de confisco;

V – estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de 

tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio 

pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público;

VI – instituir impostos sobre: (Vide Emenda Constitucional n. 3, de 1993)

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

b) templos de qualquer culto;

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

dações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educa-

ção e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art2%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art2%C2%A72


852

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil conten-

do obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em ge-

ral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou 

arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial 

de mídias ópticas de leitura a laser. (Incluída pela Emenda Constitucional n. 

75, de 15.10.2013)

§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos 

arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se 

aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem 

à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, 

I. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 42, de 19.12.2003)

§ 2º A vedação do inciso VI, “a”, é extensiva às autarquias e às fundações 

instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, 

à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas 

decorrentes.

§ 3º As vedações do inciso VI, “a”, e do parágrafo anterior não se apli-

cam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de 

atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos 

privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas 

pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar 

imposto relativamente ao bem imóvel.

§ 4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas “b” e “c”, compreendem 

somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades 

essenciais das entidades nelas mencionadas.

§ 5º A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclare-

cidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços.

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão 

de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou con-

tribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual 

ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o 
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correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, 

§ 2º, XII, g. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 3, de 1993)

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a con-

dição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato 

gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial 

restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 3, de 1993)

Art. 151. É vedado à União:

I – instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou 

que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal 

ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos 

fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômi-

co entre as diferentes regiões do País;

II – tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Dis-

trito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos 

respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas 

obrigações e para seus agentes;

III – instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito 

Federal ou dos Municípios.

Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios esta-

belecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em 

razão de sua procedência ou destino.

Seção III
Dos Impostos Da União

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

I – importação de produtos estrangeiros;

II – exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;

III – renda e proventos de qualquer natureza;

IV – produtos industrializados;
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V – operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores 

mobiliários;

VI – propriedade territorial rural;

VII – grandes fortunas, nos termos de lei complementar.

§ 1º É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites 

estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos inci-

sos I, II, IV e V.

§ 2º O imposto previsto no inciso III:

I – será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da 

progressividade, na forma da lei;

§ 3º O imposto previsto no inciso IV:

I – será seletivo, em função da essencialidade do produto;

II – será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada ope-

ração com o montante cobrado nas anteriores;

III – não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior.

IV – terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo 

contribuinte do imposto, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucio-

nal n. 42, de 19.12.2003)

§ 4º O imposto previsto no inciso VI do caput: (Redação dada pela Emen-

da Constitucional n. 42, de 19.12.2003)

I – será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular 

a manutenção de propriedades improdutivas; (Incluído pela Emenda Consti-

tucional n. 42, de 19.12.2003)

II – não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as 

explore o proprietário que não possua outro imóvel; (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 42, de 19.12.2003)

III – será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim optarem, na 

forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer ou-
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tra forma de renúncia fiscal. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 42, de 

19.12.2003) (Regulamento)

§ 5º O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumen-

to cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata 

o inciso V do caput deste artigo, devido na operação de origem; a alíquota 

mínima será de um por cento, assegurada a transferência do montante da ar-

recadação nos seguintes termos: (Vide Emenda Constitucional n. 3, de 1993)

I – trinta por cento para o Estado, o Distrito Federal ou o Território, con-

forme a origem;

II – setenta por cento para o Município de origem.

Art. 154. A União poderá instituir:

I – mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, 

desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cál-

culo próprios dos discriminados nesta Constituição;

II – na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, 

compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão supri-

midos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação.

Seção IV

Dos Impostos Dos Estados E Do Distrito Federal

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 

sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 3, de 1993)

I – transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 3, de 1993)

II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda 

que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 3, de 1993)
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III – propriedade de veículos automotores. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 3, de 1993)

§ 1º O imposto previsto no inciso I: (Redação dada pela Emenda Consti-

tucional n. 3, de 1993)

I – relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Esta-

do da situação do bem, ou ao Distrito Federal

II – relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado 

onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, 

ou ao Distrito Federal;

III – terá competência para sua instituição regulada por lei complementar:

a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior;

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu 

inventário processado no exterior;

IV – terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal;

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 3, de 1993)

I – será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 

operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com 

o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo 

Distrito Federal;

II – a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da 

legislação:

a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas 

operações ou prestações seguintes;

b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores;

III – poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e 

dos serviços;

IV – resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da Repúbli-

ca ou de um terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus 
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membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, 

interestaduais e de exportação;

V – é facultado ao Senado Federal:

a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante 

resolução de iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta de 

seus membros;

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito 

específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa 

da maioria absoluta e aprovada por dois terços de seus membros;

VI – salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos 

termos do disposto no inciso XII, “g”, as alíquotas internas, nas operações re-

lativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão 

ser inferiores às previstas para as operações interestaduais;

VII – nas operações e prestações que destinem bens e serviços a con-

sumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, 

adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do 

destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do 

Estado destinatário e a alíquota interestadual; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 87, de 2015) (Produção de efeito)

a) (revogada); (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 87, de 2015)

b) (revogada); (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 87, de 2015)

VIII – a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à 

diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII 

será atribuída: (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 87, de 2015) 

(Produção de efeito)

a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 87, de 2015)

b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto; 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 87, de 2015)

IX – incidirá também:
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a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pes-

soa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, 

qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no 

exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o 

estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço; (Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 33, de 2001)

b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas 

com serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

X – não incidirá:

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre 

serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o 

aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações 

anteriores; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 42, de 19.12.2003)

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lu-

brificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;

c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art. 153, § 5º;

d) nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodi-

fusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita; (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 42, de 19.12.2003)

XI – não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto 

sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contri-

buintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, 

configure fato gerador dos dois impostos;

XII – cabe à lei complementar:

a) definir seus contribuintes;

b) dispor sobre substituição tributária;

c) disciplinar o regime de compensação do imposto;

d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento res-

ponsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das 

prestações de serviços;
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e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, ser-

viços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, “a”

f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para 

outro Estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias;

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito 

Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.

h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá 

uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se 

aplicará o disposto no inciso X, b ; (Incluída pela Emenda Constitucional n. 

33, de 2001) (Vide Emenda Constitucional n. 33, de 2001)

i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, 

também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. (Incluída 

pela Emenda Constitucional n. 33, de 2001)

§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste 

artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro imposto poderá incidir sobre opera-

ções relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de 

petróleo, combustíveis e minerais do País. (Redação dada pela Emenda Cons-

titucional n. 33, de 2001)

§ 4º Na hipótese do inciso XII, h , observar-se-á o seguinte: (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 33, de 2001)

I – nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de pe-

tróleo, o imposto caberá ao Estado onde ocorrer o consumo; (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 33, de 2001)

II – nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e 

seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste 

parágrafo, o imposto será repartido entre os Estados de origem e de destino, 

mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as 

demais mercadorias; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 33, de 2001)

III – nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados, e 

lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, desti-
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nadas a não contribuinte, o imposto caberá ao Estado de origem; (Incluído 

pela Emenda Constitucional n. 33, de 2001)

IV – as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos 

Estados e Distrito Federal, nos termos do § 2º, XII, g , observando-se o se-

guinte: (Incluído pela Emenda Constitucional n. 33, de 2001)

a) serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferencia-

das por produto; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 33, de 2001)

b) poderão ser específicas, por unidade de medida adotada, ou ad valorem 

, incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu 

similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência; (Inclu-

ído pela Emenda Constitucional n. 33, de 2001)

c) poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o dispos-

to no art. 150, III, b. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 33, de 2001)

§ 5º As regras necessárias à aplicação do disposto no § 4º, inclusive as 

relativas à apuração e à destinação do imposto, serão estabelecidas median-

te deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do § 2º, XII, g. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 33, de 2001)

§ 6º O imposto previsto no inciso III: (Incluído pela Emenda Constitucio-

nal n. 42, de 19.12.2003)

I – terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal; (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 42, de 19.12.2003)

II – poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização. (In-

cluído pela Emenda Constitucional n. 42, de 19.12.2003)

Seção V

Dos Impostos Dos Municípios

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

I – propriedade predial e territorial urbana;
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II – transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens 

imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, ex-

ceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

III – serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, 

definidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 3, de 1993)

§ 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, 

§ 4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 29, de 2000)

I – ser progressivo em razão do valor do imóvel; e (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 29, de 2000)

II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 29, de 2000)

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao 

patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a trans-

missão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou ex-

tinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante 

do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens 

imóveis ou arrendamento mercantil;

II – compete ao Município da situação do bem.

§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste arti-

go, cabe à lei complementar: (Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 37, de 2002)

I – fixar as suas alíquotas máximas e mínimas; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 37, de 2002)

II – excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 3, de 1993)

III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios 

fiscais serão concedidos e revogados. (Incluído pela Emenda Constitucional 

n. 3, de 1993)
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Seção VI

Da Repartição Das Receitas Tributárias

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:

I – o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proven-

tos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a 

qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem 

e mantiverem;

II – vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União 

instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I.

Art. 158. Pertencem aos Municípios:

I – o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proven-

tos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a 

qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem 

e mantiverem;

II – cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da 

União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis ne-

les situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o 

art. 153, § 4º, III; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 42, de 

19.12.2003) (Regulamento)

III – cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado 

sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios;

IV – vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Es-

tado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 

de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, men-

cionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios:

I - 65% (sessenta e cinco por cento), no mínimo, na proporção do valor 

adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas presta-

ções de serviços, realizadas em seus territórios;  (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 108, de 2020)
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II - até 35% (trinta e cinco por cento), de acordo com o que dispuser lei 

estadual, observada, obrigatoriamente, a distribuição de, no mínimo, 10 (dez) 

pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de 

aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico 

dos educandos. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

Art. 159. A União entregará: (Vide Emenda Constitucional n. 55, de 2007)

I – do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de 

qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 49% (quarenta e nove 

por cento), na seguinte forma: (Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 84, de 2014)

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participa-

ção dos Estados e do Distrito Federal; (Vide Lei Complementar n. 62, de 

1989) (Regulamento)

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação 

dos Municípios; (Vide Lei Complementar n. 62, de 1989) (Regulamento)

c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor 

produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas insti-

tuições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de 

desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos 

recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer; (Regulamento)

d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entre-

gue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano; (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 55, de 2007)

e) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, que será 
entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano; (Incluída pela 
Emenda Constitucional n. 84, de 2014)

II – do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, 
dez por cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das 
respectivas exportações de produtos industrializados. (Regulamento)

III – do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domí-
nio econômico prevista no art. 177, § 4º, 29% (vinte e nove por cento) para 
os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a des-
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tinação a que se refere o inciso II, c , do referido parágrafo. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional n. 44, de 2004)

§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o pre-
visto no inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e 
proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I.

§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior 
a vinte por cento do montante a que se refere o inciso II, devendo o eventual 
excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação 
a esses, o critério de partilha nele estabelecido.

§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por 
cento dos recursos que receberem nos termos do inciso II, observados os 
critérios estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II.

§ 4º Do montante de recursos de que trata o inciso III que cabe a cada Es-
tado, vinte e cinco por cento serão destinados aos seus Municípios, na forma 
da lei a que se refere o mencionado inciso. (Incluído pela Emenda Constitu-

cional n. 42, de 19.12.2003)

Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao 

emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos 

relativos a impostos.

Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os 

Estados de condicionarem a entrega de recursos: (Redação dada pela Emen-

da Constitucional n. 29, de 2000)

I – ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias; (Incluído 

pela Emenda Constitucional n. 29, de 2000)

II – ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2º, incisos II e III. (Inclu-

ído pela Emenda Constitucional n. 29, de 2000)

Art. 161. Cabe à lei complementar:

I – definir valor adicionado para fins do disposto no art. 158, parágrafo 

único, I;
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II – estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 

159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu 

inciso I, objetivando promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e 

entre Municípios;

III – dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das 

quotas e da liberação das participações previstas nos arts. 157, 158 e 159.

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quo-

tas referentes aos fundos de participação a que alude o inciso II.

Art. 162. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios divulgarão, 

até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada 

um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tri-

butária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio.

Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriminados por 

Estado e por Município; os dos Estados, por Município.

CAPÍTULO II

DAS FINANÇAS PÚBLICAS

Seção I

Normas Gerais

Art. 163. Lei complementar disporá sobre:

I – finanças públicas;

II – dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações 

e demais entidades controladas pelo Poder Público;

III – concessão de garantias pelas entidades públicas;

IV – emissão e resgate de títulos da dívida pública;

V – fiscalização financeira da administração pública direta e indireta; (Re-

dação dada pela Emenda Constitucional n. 40, de 2003)
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VI – operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

VII – compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da 

União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das 

voltadas ao desenvolvimento regional.

Art. 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclu-

sivamente pelo banco central.

§ 1º É vedado ao banco central conceder, direta ou indiretamente, em-

préstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja 

instituição financeira.

§ 2º O banco central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro 

Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros.

§ 3º As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco 

central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou 

entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em institui-

ções financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.

Seção II

Dos Orçamentos

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

I – o plano plurianual;

II – as diretrizes orçamentárias;

III – os orçamentos anuais.

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regiona-

lizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para 

as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos pro-

gramas de duração continuada.

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e priorida-

des da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o 

exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária 
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anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a 

política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de 

cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. (Vide Emenda 

constitucional nº 106, de 2020)

§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nes-

ta Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e 

apreciados pelo Congresso Nacional.

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:

I – o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos 

e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas 

e mantidas pelo Poder Público;

II – o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades 

e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os 

fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo 

regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isen-

ções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, 

tributária e creditícia.

§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibiliza-

dos com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualda-

des inter-regionais, segundo critério populacional.

§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão 

da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização 

para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de cré-

dito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

§ 9º Cabe à lei complementar:

https://www.grancursosonline.com.br


868

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

I – dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração 

e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da 

lei orçamentária anual;

II – estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administra-

ção direta e indireta bem como condições para a instituição e funcionamento 

de fundos.

III – dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedi-

mentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, 

cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obri-

gatório, para a realização do disposto nos §§ 11 e 12 do art. 166 . (Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 100, de 2019) (Produção de efeito)

§ 10. A administração tem o dever de executar as programações orçamen-

tárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de ga-

rantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 100, de 2019) (Produção de efeito)

§ 11. O disposto no § 10 deste artigo, nos termos da lei de diretrizes or-

çamentárias: (Incluído pela Emenda Constitucional n. 102, de 2019) (Pro-

dução de efeito)

I – subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais 

que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e não impede o cance-

lamento necessário à abertura de créditos adicionais;

II – não se aplica nos casos de impedimentos de ordem técnica devida-

mente justificados;

III – aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias.

§ 12. Integrará a lei de diretrizes orçamentárias, para o exercício a que se 

refere e, pelo menos, para os 2 (dois) exercícios subsequentes, anexo com 

previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos 

que serão alocados na lei orçamentária anual para a continuidade daqueles 

em andamento. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 102, de 2019) (Pro-

dução de efeito)
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§ 13. O disposto no inciso III do § 9º e nos §§ 10, 11 e 12 deste artigo apli-

ca-se exclusivamente aos orçamentos fiscal e da seguridade social da União. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 102, de 2019) (Produção de efeito)

§ 14. A lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesas para 

exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e 

daquele s em andamento. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 102, de 

2019) (Produção de efeito)

§ 15. A União organizará e manterá registro centralizado de projetos de inve 

stimento contendo, por Estado ou Distrito Federal, pelo menos, análises de via-

bilidade, estimativas de custos e informações sobre a execução física e financei-

ra. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 102, de 2019) (Produção de efeito)

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-

çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 

pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e Deputados:

I – examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 

sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II – examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, re-

gionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 

e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 

do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.

§ 2º As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas 

emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas 

Casas do Congresso Nacional.

§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que 

o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

I – sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes or-

çamentárias;

II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes 

de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:
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a) dotações para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e 

Distrito Federal; ou

III – sejam relacionadas:

a) com a correção de erros ou omissões; ou

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão 

ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.

§ 5º O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso 

Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo 

enquanto não iniciada a votação, na Comissão mista, da parte cuja altera-

ção é proposta.

§ 6º Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e 

do orçamento anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congres-

so Nacional, nos termos da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.

§ 7º Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contra-

riar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.

§ 8º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do 

projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes 

poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou su-

plementares, com prévia e específica autorização legislativa.

§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprova-

das no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita cor-

rente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo 

que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de 

saúde. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 86, de 2015)

§ 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de 

saúde previsto no § 9º, inclusive custeio, será computada para fins do cum-
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primento do inciso I do § 2º do art. 198, vedada a destinação para pagamen-

to de pessoal ou encargos sociais. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 

86, de 2015)

§ 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programa-

ções a que se refere o § 9º deste artigo, em montante correspondente a 1,2% 

(um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no 

exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da progra-

mação definidos na lei complementar prevista no § 9º do art. 165. (Incluído 

pela Emenda Constitucional n. 86, de 2015)

§ 12. A garantia de execução de que trata o § 11 deste artigo aplica-se 

também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de 

bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no montante de 

até 1% (um por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício an-

terior. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 100, de 2019) (Produção 

de efeito) (Vide) (Vide)

§ 13. As programações orçamentárias previstas nos §§ 11 e 12 deste arti-

go não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem 

técnica. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 100, de 2019) (Produ-

ção de efeito)

§ 14. Para fins de cumprimento do disposto nos §§ 11 e 12 deste artigo, 

os órgãos de execução deverão observar, nos termos da lei de diretrizes orça-

mentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos 

das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da exe-

cução dos respectivos montantes. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 100, de 2019) (Produção de efeito)

I – (revogado); (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 100, de 

2019) (Produção de efeito)

II – (revogado); (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 100, de 

2019) (Produção de efeito)
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III – (revogado); (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 100, de 

2019) (Produção de efeito)

IV – (revogado). (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 100, de 

2019) (Produção de efeito)

§ 15. (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 100, de 

2019) (Produção de efeito)

§ 16. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da 

programação prevista nos §§ 11 e 12 deste artigo for destinada a Estados, 

ao Distrito Federal e a Municípios, independerá da adimplência do ente fe-

derativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente 

líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata 

o caput do art. 169. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 100, de 

2019) (Produção de efeito)

§ 17. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias 

previstas nos §§ 11 e 12 poderão ser considerados para fins de cumprimento 

da execução financeira até o limite de 0,6% (seis décimos por cento) da recei-

ta corrente líquida realizada no exercício anterior, para as programações das 

emendas individuais, e até o limite de 0,5% (cinco décimos por cento), para 

as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de 

Estado ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 

100, de 2019) (Produção de efeito)

§ 18. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá 

resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei 

de diretrizes orçamentárias, os montantes previstos nos §§ 11 e 12 deste ar-

tigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente 

sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 100, de 2019) (Produção de efeito)

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obri-

gatório que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igua-
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litária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 100, de 2019) (Produção de efeito)

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versa-

rem sobre o início de investimentos com duração de mais de 1 (um) exercí-

cio financeiro ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de 

emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a conclusão da 

obra ou do empreendimento. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 100, de 

2019) (Produção de efeito)

Art. 166-A. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de 

lei orçamentária anual poderão alocar recursos a Estados, ao Distrito Federal e a 

Municípios por meio de: (Incluído pela Emenda Constitucional n. 105, de 2019)

I – transferência especial; ou (Incluído pela Emenda Constitucional n. 105, de 2019)

II – transferência com finalidade definida. (Incluído pela Emenda Consti-

tucional n. 105, de 2019)

§ 1º Os recursos transferidos na forma do caput deste artigo não integrarão 

a receita do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios para fins de repartição 

e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo, nos ter-

mos do § 16 do art. 166, e de endividamento do ente federado, vedada, em 

qualquer caso, a aplicação dos recursos a que se refere o caput deste artigo no 

pagamento de: (Incluído pela Emenda Constitucional n. 105, de 2019)

I – despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos, 

e com pensionistas; e (Incluído pela Emenda Constitucional n. 105, de 2019)

II – encargos referentes ao serviço da dívida. (Incluído pela Emenda Cons-

titucional n. 105, de 2019)

§ 2º Na transferência especial a que se refere o inciso I do caput deste 

artigo, os recursos: (Incluído pela Emenda Constitucional n. 105, de 2019)

I – serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, indepen-

dentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere; (Inclu-

ído pela Emenda Constitucional n. 105, de 2019)
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II – pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira; 

e (Incluído pela Emenda Constitucional n. 105, de 2019)

III – serão aplicadas em programações finalísticas das áreas de compe-

tência do Poder Executivo do ente federado beneficiado, observado o disposto 

no § 5º deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 105, de 2019)

§ 3º O ente federado beneficiado da transferência especial a que se refere 

o inciso I do caput deste artigo poderá firmar contratos de cooperação técnica 

para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na apli-

cação dos recursos. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 105, de 2019)

§ 4º Na transferência com finalidade definida a que se refere o inciso II do 

caput deste artigo, os recursos serão: (Incluído pela Emenda Constitucional 

n. 105, de 2019)

I – vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar; e 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 105, de 2019)

II – aplicados nas áreas de competência constitucional da União. (Incluído 

pela Emenda Constitucional n. 105, de 2019)

§ 5º Pelo menos 70% (setenta por cento) das transferências especiais de 

que trata o inciso I do caput deste artigo deverão ser aplicadas em despesas 

de capital, observada a restrição a que se refere o inciso II do § 1º deste 

artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 105, de 2019)

Art. 167. São vedados:

I – o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;

II – a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que 

excedam os créditos orçamentários ou adicionais;

III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das 

despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplemen-

tares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo 

por maioria absoluta; (Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020)

IV – a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressal-

vadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem 

os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos 
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de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de 

atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, 

pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações 

de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como 

o disposto no § 4º deste artigo; (Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 42, de 19.12.2003)

V – a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização 

legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;

VI – a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de 

uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem 

prévia autorização legislativa;

VII – a concessão ou utilização de créditos ilimitados;

VIII – a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos 

dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou co-

brir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no 

art. 165, § 5º;

IX – a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização 

legislativa.

X – a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, 

inclusive por antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e 

suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, 

inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (In-

cluído pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

XI – a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de 

que trata o art. 195, I, a, e II, para a realização de despesas distintas do pa-

gamento de benefícios do regime geral de previdência social de que trata o 

art. 201. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

XII – na forma estabelecida na lei complementar de que trata o § 22 do art. 

40, a utilização de recursos de regime próprio de previdência social, incluídos 

os valores integrantes dos fundos previstos no art. 249, para a realização de 
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despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo 

fundo vinculado àquele regime e das despesas necessárias à sua organização e 

ao seu funcionamento; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

XIII – a transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as 

garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de 

financiamentos por instituições financeiras federais aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios na hipótese de descumprimento das regras gerais 

de organização e de funcionamento de regime próprio de previdência social. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício finan-

ceiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei 

que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.

§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício 

financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for pro-

mulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reaber-

tos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício 

financeiro subsequente.

§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para 

atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, 

comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62.

§ 4º É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos 

a que se referem os arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 

157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a prestação de garantia ou contragarantia 

à União e para pagamento de débitos para com esta. (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 3, de 1993)

§ 5º A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de 

uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos, no âmbito 

das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar 
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os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder 

Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inci-

so VI deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 85, de 2015)

Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, com-

preendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos 

Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, 

ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma 

da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 45, de 2004)

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabele-

cidos em lei complementar. (Redação dada pela pela Emenda Constitucional 

n. 19, de 1998)

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a 

criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carrei-

ras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos 

órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações 

instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:(Renumerado 

do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)(Vide Emen-

da constitucional nº 106, de 2020)

I – se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às pro-

jeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído 

pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

II – se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, 

ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Inclu-

ído pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste 

artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente 

suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, 
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ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os referidos limites. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, 

durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Es-

tados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências: 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

I – redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos 

em comissão e funções de confiança; (Incluído pela Emenda Constitucional 

n. 19, de 1998)

II – exoneração dos servidores não estáveis. (Incluído pela Emenda Cons-

titucional n. 19, de 1998) (Vide Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem 

suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei comple-

mentar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde 

que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade 

funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus 

a indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será 

considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atri-

buições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos. (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na 

efetivação do disposto no § 4º. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 19, 

de 1998)
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TÍTULO VII

DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

CAPÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho huma-

no e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, con-

forme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I – soberania nacional;

II – propriedade privada;

III – função social da propriedade;

IV – livre concorrência;

V – defesa do consumidor;

VI – defesa do meio ambiente;

VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 

conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos 

de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 42, 

de 19.12.2003)

VII – redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII – busca do pleno emprego;

IX – tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constitu-

ídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 6, de 1995)

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer ati-

vidade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, 

salvo nos casos previstos em lei. (Vide Lei n. 13.874, de 2019)

Art. 172. A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investi-

mentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a 

remessa de lucros.
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Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração 

direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessá-

ria aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, 

conforme definidos em lei.

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da socie-

dade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade eco-

nômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, 

dispondo sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

I – sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela socieda-

de; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

II – a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive 

quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

III – licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, 

observados os princípios da administração pública; (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 19, de 1998)

IV – a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e 

fiscal, com a participação de acionistas minoritários; (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 19, de 1998)

V – os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos 

administradores. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

§ 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista não pode-

rão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.

§ 3º A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e 

a sociedade.

§ 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos 

mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

§ 5º A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da 

pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às pu-

nições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem 

econômica e financeira e contra a economia popular.
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Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 

Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e pla-

nejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o 

setor privado. (Vide Lei n. 13.874, de 2019)

§ 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvol-

vimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos 

nacionais e regionais de desenvolvimento.

§ 2º A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de asso-

ciativismo.

§ 3º O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em co-

operativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção 

econômico-social dos garimpeiros.

§ 4º As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade 

na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de 

minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas 

de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei.

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob 

regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação 

de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I – o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços 

públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as 

condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II – os direitos dos usuários;

III – política tarifária;

IV – a obrigação de manter serviço adequado.

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os 

potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, 

para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida 

ao concessionário a propriedade do produto da lavra.
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§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos 

potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetua-

dos mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por 

brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede 

e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições es-

pecíficas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou 

terras indígenas. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 6, de 1995)

§ 2º É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da 

lavra, na forma e no valor que dispuser a lei.

§ 3º A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as 

autorizações e concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou 

transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente.

§ 4º Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do 

potencial de energia renovável de capacidade reduzida.

Art. 177. Constituem monopólio da União:

I – a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hi-

drocarbonetos fluidos; (Vide Emenda Constitucional n. 9, de 1995)

II – a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;

III – a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resul-

tantes das atividades previstas nos incisos anteriores;

IV – o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de deri-

vados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio 

de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem;

V – a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a indus-

trialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, 

com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização 

poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as alíneas b e c 

do inciso XXIII do caput do art. 21 desta Constituição Federal. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 49, de 2006)
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§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a rea-

lização das atividades previstas nos incisos I a IV deste artigo observadas as 

condições estabelecidas em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 

9, de 1995) (Vide Emenda Constitucional n. 9, de 1995)

§ 2º A lei a que se refere o § 1º disporá sobre: (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 9, de 1995) (Vide Emenda Constitucional n. 9, de 1995)

I – a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o terri-

tório nacional; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 9, de 1995)

II – as condições de contratação; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 

9, de 1995)

III – a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União; 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 9, de 1995)

§ 3º A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos 

no território nacional. (Renumerado de § 2º para 3º pela Emenda Constitu-

cional n. 9, de 1995)

§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico 

relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus de-

rivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível deverá atender aos 

seguintes requisitos: (Incluído pela Emenda Constitucional n. 33, de 2001)

I – a alíquota da contribuição poderá ser: (Incluído pela Emenda Consti-

tucional n. 33, de 2001)

a) diferenciada por produto ou uso; (Incluído pela Emenda Constitucional 

n. 33, de 2001)

b)reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplican-

do o disposto no art. 150,III, b ; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 33, 

de 2001)

II – os recursos arrecadados serão destinados: (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 33, de 2001)

a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combus-

tível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo; (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 33, de 2001)
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b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria 

do petróleo e do gás; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 33, de 2001)

c) ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes. (In-

cluído pela Emenda Constitucional n. 33, de 2001)

Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático 

e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, obser-

var os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 7, de 1995)

Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá 

as condições em que o transporte de mercadorias na cabotagem e a navega-

ção interior poderão ser feitos por embarcações estrangeiras. (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 7, de 1995)

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensa-

rão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em 

lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplifica-

ção de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e credití-

cias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.

Art. 180. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão 

e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico.

Art. 181. O atendimento de requisição de documento ou informação de 

natureza comercial, feita por autoridade administrativa ou judiciária estran-

geira, a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País dependerá 

de autorização do Poder competente.
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TÍTULO VIII

DA ORDEM SOCIAL

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como 

objetivo o bem-estar e a justiça sociais.

CAPÍTULO II

DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Disposições Gerais

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 

de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a 

seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

I – universalidade da cobertura e do atendimento;

II – uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 

urbanas e rurais;

III – seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;

IV – irredutibilidade do valor dos benefícios;

V – equidade na forma de participação no custeio;

VI – diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas 

contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a 

ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contri-

butivo da previdência social; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 

103, de 2019)
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VII – caráter democrático e descentralizado da administração, mediante 

gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, 

dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de for-

ma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 

orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das 

seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma 

da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, 

de 1998)

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou credi-

tados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem 

vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 20, 

de 1998)

c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

II – do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, poden-

do ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de 

contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão conce-

didas pelo Regime Geral de Previdência Social; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 103, de 2019)

III – sobre a receita de concursos de prognósticos.

IV – do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele 

equiparar. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 42, de 19.12.2003)

§ 1º As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destina-

das à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integran-

do o orçamento da União.

§ 2º A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de for-

ma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e as-

sistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de 

diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
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§ 3º A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, 

como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. (Vide Medida Provisória 

n. 526, de 2011) (Vide Lei n. 12.453, de 2011)

§ 4º A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manuten-

ção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I.

§ 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, 

majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

§ 6º As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigi-

das após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver 

instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, “b”.

§ 7º São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades 

beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabeleci-

das em lei.

§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador 

artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades 

em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão 

para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resul-

tado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da 

lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo 

poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da uti-

lização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estru-

tural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases 

de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas “b” e “c” do inciso I do 

caput. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

§ 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o siste-

ma único de saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, observada 

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Mpv/526.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Mpv/526.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12453.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1


888

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

a respectiva contrapartida de recursos. (Incluído pela Emenda Constitucional 

n. 20, de 1998)

§ 11. São vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 

(sessenta) meses e, na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das 

contribuições sociais de que tratam a alínea “a” do inciso I e o inciso II do 

caput. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as 
contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não 
cumulativas. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 42, de 19.12.2003)

§ 13. (Revogado). (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)
§ 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição 

ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja 
igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, 
assegurado o agrupamento de contribuições. (Incluído pela Emenda Consti-
tucional n. 103, de 2019)

Seção II
Da Saúde

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido median-
te políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, caben-

do ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fis-

calização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através 

de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede re-

gionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de 

acordo com as seguintes diretrizes:

I – descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
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II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, 

sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III – participação da comunidade.

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, 

com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. (Parágrafo único re-

numerado para § 1º pela Emenda Constitucional n. 29, de 2000)

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anu-

almente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados 

da aplicação de percentuais calculados sobre: (Incluído pela Emenda Consti-

tucional n. 29, de 2000)

I – no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício fi-

nanceiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento); (Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 86, de 2015)

II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação 

dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 

157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem 

transferidas aos respectivos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional 

n. 29, de 2000)

III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecada-

ção dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os 

arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional 

n. 29, de 2000)

§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, 

estabelecerá: (Incluído pela Emenda Constitucional n. 29, de 2000) Regulamento

I – os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º; (Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 86, de 2015)

II – os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde desti-

nados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados desti-
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nados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das 

disparidades regionais; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 29, de 2000)

III – as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saú-

de nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 29, de 2000)

IV – (revogado) . (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 86, 

de 2015)

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agen-

tes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de 

processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas 

atribuições e requisitos específicos para sua atuação. (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 51, de 2006)

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional na-

cional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades 

de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo 

à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Es-

tados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso 

salarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 63, de 2010) Regulamento

§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 

169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às 

de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias po-

derá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, 

fixados em lei, para o seu exercício. (Incluído pela Emenda Constitucional 

n. 51, de 2006)

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar 

do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos.

§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subven-
ções às instituições privadas com fins lucrativos.
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§ 3º É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

§ 4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a re-
moção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, 
pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de 
sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, 
nos termos da lei:

I – controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interes-
se para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

II – executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como 
as de saúde do trabalhador;

III – ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;
IV – participar da formulação da política e da execução das ações de sa-

neamento básico;
V – incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e 

tecnológico e a inovação; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 85, 
de 2015)

VI – fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu 
teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;

VII – participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda 
e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

VIII – colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 
trabalho.

Seção III

Da Previdência Social

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime 

Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigató-

ria, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 
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atenderá, na forma da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 

103, de 2019)

I – cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente 

para o trabalho e idade avançada; (Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 103, de 2019)

II – proteção à maternidade, especialmente à gestante; (Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

III – proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

IV – salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados 

de baixa renda; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

V – pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou 

companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

§ 1º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para con-

cessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibi-

lidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral 

para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados: 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

I – com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial 

realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar; (Incluído pela Emen-

da Constitucional n. 103, de 2019)

II – cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes quí-

micos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agen-

tes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. (Incluído 

pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

§ 2º Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendi-

mento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)
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§ 3º Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de be-

nefício serão devidamente atualizados, na forma da lei. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

§ 4º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, 

em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei. (Re-

dação dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

§ 5º É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na quali-

dade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de 

previdência. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

§ 6º A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base 

o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, 

nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

I – 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) 

anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição; (Reda-

ção dada pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

II – 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) 

anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam 

suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produ-

tor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 103, de 2019)

§ 8º O requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7º será reduzido 

em 5 (cinco) anos, para o professor que comprove tempo de efetivo exercício 

das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e 

médio fixado em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucio-

nal n. 103, de 2019)

§ 9º Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do 

tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regi-

mes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compen-
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sação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei. (Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

§ 9º-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tra-

tam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao Regime Geral de 

Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem 

recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação 

financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos milita-

res e as receitas de contribuição aos demais regimes. (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 103, de 2019)

§ 10. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não 

programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser aten-

dida concorrentemente pelo Regime Geral de Previdência Social e pelo setor 

privado. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incor-

porados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente 

repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. (Incluído dada pela 

Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

§ 12. Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária, com alí-

quotas diferenciadas, para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusi-

ve os que se encontram em situação de informalidade, e àqueles sem renda 

própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de 

sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda. (Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

§ 13. A aposentadoria concedida ao segurado de que trata o § 12 terá 

valor de 1 (um) salário-mínimo. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 103, de 2019)

§ 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de 

concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca. (Incluído 

pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)
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§ 15. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para 

a acumulação de benefícios previdenciários. (Incluído pela Emenda Constitu-

cional n. 103, de 2019)

§ 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das 

sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados com-

pulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, 

ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1º do art. 40, na forma 

estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e 

organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência 

social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam 

o benefício contratado, e regulado por lei complementar. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional 

n. 20, de 1998)

§ 1º A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participan-

te de planos de benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso 

às informações relativas à gestão de seus respectivos planos. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

§ 2º As contribuições do empregador, os benefícios e as condições con-

tratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das 

entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos 

participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não inte-

gram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

§ 3º É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, 

empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades pú-

blicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese 

alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. (Incluído 
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pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional 

n. 20, de 1998)

§ 4º Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de eco-

nomia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patro-

cinadores de planos de benefícios previdenciários, e as entidades de previdência 

complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

§ 5º A lei complementar de que trata o § 4º aplicar-se-á, no que couber, 

às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de 

serviços públicos, quando patrocinadoras de planos de benefícios em entida-

des de previdência complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucio-

nal n. 103, de 2019)

§ 6º Lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos 

membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar 

instituídas pelos patrocinadores de que trata o § 4º e disciplinará a inserção 

dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus inte-

resses sejam objeto de discussão e deliberação. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 103, de 2019)

Seção IV

Da Assistência Social

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, in-

dependentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II – o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III – a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 

promoção de sua integração à vida comunitária;
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V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portado-

ra de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à pró-

pria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão 

realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 

195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:

I – descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as 

normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos 

programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficen-

tes e de assistência social;

II – participação da população, por meio de organizações representativas, 

na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.

Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a 

programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos por cento 

de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no paga-

mento de: (Incluído pela Emenda Constitucional n. 42, de 19.12.2003)

I – despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela Emenda Cons-

titucional n. 42, de 19.12.2003)

II – serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 42, de 

19.12.2003)

III – qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos in-

vestimentos ou ações apoiados. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 42, 

de 19.12.2003)
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CAPÍTULO III

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO

Seção I

Da Educação

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho.

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

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 

arte e o saber;

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino;

IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

V – valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na for-

ma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso pú-

blico de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 53, de 2006)

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

VII – garantia de padrão de qualidade.

VIII – piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 

escolar pública, nos termos de lei federal. (Incluído pela Emenda Constitucio-

nal n. 53, de 2006)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores con-

siderados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a 

elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Consti-

tucional n. 53, de 2006)
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Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, admi-

nistrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas es-

trangeiros, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 11, de 1996)

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica 

e tecnológica. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 11, de 1996)

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de:

I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezes-

sete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os 

que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional n. 59, de 2009)

II – progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 14, de 1996)

III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino;

IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) 

anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 53, de 2006)

V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 

artística, segundo a capacidade de cada um;

VI – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

VII – atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, 

por meio de programas suplementares de material didáticoescolar, transpor-

te, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitu-

cional n. 59, de 2009)

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua 

oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.
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§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino funda-

mental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela 

frequência à escola.

Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes 

condições:

I – cumprimento das normas gerais da educação nacional;

II – autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, 

de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores cultu-

rais e artísticos, nacionais e regionais.

§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos 

horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.

§ 2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 

assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas 

maternas e processos próprios de aprendizagem.

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organi-

zarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 

financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria 

educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equaliza-

ção de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino 

mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 14, de 1996)

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na 

educação infantil. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 14, de 1996)

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino 

fundamental e médio. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 14, de 1996)

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a 

assegurar a universalização do ensino obrigatório. (Redação dada pela Emen-

da Constitucional n. 59, de 2009)
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§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regu-

lar. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 53, de 2006)

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, 

da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transfe-

rências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

§ 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Es-

tados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos 

Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, 

receita do governo que a transferir.

§ 2º Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão 

considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recur-

sos aplicados na forma do art. 213.

§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendi-

mento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a universaliza-

ção, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional 

de educação. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 59, de 2009)

§ 4º Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde 

previstos no art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de 

contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento 

a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma 

da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 53, de 2006) (Vide De-

creto n. 6.003, de 2006)

§ 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição so-

cial do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de 

alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de 

ensino. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 53, de 2006)
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Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, po-

dendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, 

definidas em lei, que:

I – comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes finan-

ceiros em educação;

II – assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, 

filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de 

suas atividades.

§ 1º Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bol-

sas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os 

que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas 

e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, 

ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão de 

sua rede na localidade.

§ 2º As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento 

à inovação realizadas por universidades e/ou por instituições de educação 

profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do Poder Público. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 85, de 2015)

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 

decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regi-

me de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de im-

plementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em 

seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos 

poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: (Reda-

ção dada pela Emenda Constitucional n. 59, de 2009)

I – erradicação do analfabetismo;

II – universalização do atendimento escolar;

III – melhoria da qualidade do ensino;

IV – formação para o trabalho;

V – promoção humanística, científica e tecnológica do País.
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VI – estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em edu-

cação como proporção do produto interno bruto. (Incluído pela Emenda Cons-

titucional n. 59, de 2009)

Seção II

Da Cultura

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos cultu-

rais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valoriza-

ção e a difusão das manifestações culturais.

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indí-

genas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo 

civilizatório nacional.

§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta signifi-

cação para os diferentes segmentos étnicos nacionais.

§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianu-

al, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do 

poder público que conduzem à: (Incluído pela Emenda Constitucional n. 48, 

de 2005)

I – defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 48, de 2005)

II – produção, promoção e difusão de bens culturais; (Incluído pela Emen-

da Constitucional n. 48, de 2005)

III – formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas 

múltiplas dimensões; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 48, de 2005)

IV – democratização do acesso aos bens de cultura; (Incluído pela Emen-

da Constitucional n. 48, de 2005)

V – valorização da diversidade étnica e regional. (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 48, de 2005)
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Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 

da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I – as formas de expressão;

II – os modos de criar, fazer e viver;

III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços desti-

nados às manifestações artístico-culturais;

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 

protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 

vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautela-

mento e preservação.

§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da docu-

mentação governamental e as providências para franquear sua consulta a 

quantos dela necessitem. (Vide Lei n. 12.527, de 2011)

§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de 

bens e valores culturais.

§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.

§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de remi-

niscências históricas dos antigos quilombos.

§ 6 º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadu-

al de fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária 

líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a 

aplicação desses recursos no pagamento de: (Incluído pela Emenda Constitu-

cional n. 42, de 19.12.2003)

I – despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela Emenda Cons-

titucional n. 42, de 19.12.2003)
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II – serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 42, de 

19.12.2003)

III – qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos in-

vestimentos ou ações apoiados. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 42, 

de 19.12.2003)

Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de co-

laboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de 

gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e 

permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo 

por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com 

pleno exercício dos direitos culturais. ( Incluído pela Emenda Constitucional 

n. 71, de 2012 )

§ 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de 

cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e 

rege-se pelos seguintes princípios: ( Incluído pela Emenda Constitucional n. 

71, de 2012

I – diversidade das expressões culturais; (Incluído pela Emenda Constitu-

cional n. 71, de 2012)

II – universalização do acesso aos bens e serviços culturais; (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 71, de 2012)

III – fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens 

culturais; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 71, de 2012)

IV – cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados 

atuantes na área cultural; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 71, de 2012)

V – integração e interação na execução das políticas, programas, projetos 

e ações desenvolvidas; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 71, de 2012)

VI – complementaridade nos papéis dos agentes culturais; (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 71, de 2012)

VII – transversalidade das políticas culturais; (Incluído pela Emenda Cons-

titucional n. 71, de 2012)
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VIII – autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil; 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 71, de 2012)

IX – transparência e compartilhamento das informações; (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 71, de 2012)

X – democratização dos processos decisórios com participação e controle 

social; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 71, de 2012)

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

ações; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 71, de 2012)

XII – ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públi-

cos para a cultura. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 71, de 2012)

§ 2º Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas 

esferas da Federação: (Incluído pela Emenda Constitucional n. 71, de 2012)

I – órgãos gestores da cultura; (Incluído pela Emenda Constitucional 

n. 71, de 2012)

II – conselhos de política cultural; (Incluído pela Emenda Constitucio-

nal n. 71, de 2012)

III – conferências de cultura; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 

71, de 2012)

IV – comissões intergestores; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 

71, de 2012)

V – planos de cultura; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 71, de 2012)

VI – sistemas de financiamento à cultura; (Incluído pela Emenda Consti-

tucional n. 71, de 2012)

VII – sistemas de informações e indicadores culturais; (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 71, de 2012)

VIII – programas de formação na área da cultura; e (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 71, de 2012)

IX – sistemas setoriais de cultura. (Incluído pela Emenda Constitucional 

n. 71, de 2012)
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§ 3º Lei federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cul-

tura, bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políti-

cas setoriais de governo. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 71, de 2012)

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão seus res-

pectivos sistemas de cultura em leis próprias. (Incluído pela Emenda Consti-

tucional n. 71, de 2012)

Seção III

Do Desporto

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não 

formais, como direito de cada um, observados:

I – a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quan-

to a sua organização e funcionamento;

II – a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do despor-

to educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento;

III – o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não  

profissional;

IV – a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação 

nacional.

§ 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às com-

petições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, 

regulada em lei.

§ 2º A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados 

da instauração do processo, para proferir decisão final.

§ 3º O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social.
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CAPÍTULO IV

DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 85, de 2015)

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, 

a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 85, de 2015)

§ 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento priori-

tário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecno-

logia e inovação. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 85, de 2015)

§ 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solu-

ção dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo 

nacional e regional.

§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ci-

ência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às ativi-

dades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios 

e condições especiais de trabalho. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 85, de 2015)

§ 4º A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, 

criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus 

recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem 

ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos 

resultantes da produtividade de seu trabalho.

§ 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua 

receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa 

científica e tecnológica.

§ 6º O Estado, na execução das atividades previstas no caput, estimulará 

a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esfe-

ras de governo. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 85, de 2015)
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§ 7º O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições 

públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades 

previstas no caput. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 85, de 2015)

Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado 

de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar 

da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.

Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da 

inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, 

a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais 

ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes 

e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 85, de 2015)

Art. 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios po-

derão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e 

com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos hu-

manos especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos de 

pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, median-

te contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário, 

na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 85, de 2015)

Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNC-

TI) será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos 

quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tec-

nológico e a inovação. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 85, de 2015)

§ 1º Lei federal disporá sobre as normas gerais do SNCTI. (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 85, de 2015)

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios legislarão concorren-

temente sobre suas peculiaridades. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 

85, de 2015)
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CAPÍTULO V

DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a in-

formação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer 

restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à ple-

na liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação 

social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e 

artística.

§ 3º Compete à lei federal:

I – regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público 

informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, 

locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada;

II – estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a 

possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio 

e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propa-

ganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e 

ao meio ambiente.

§ 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, 

medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do in-

ciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência 

sobre os malefícios decorrentes de seu uso.

§ 5º Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, 

ser objeto de monopólio ou oligopólio.

§ 6º A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licen-

ça de autoridade.

Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão 

atenderão aos seguintes princípios:

I – preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;
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II – promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção inde-

pendente que objetive sua divulgação;

III – regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme 

percentuais estabelecidos em lei;

IV – respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.

Art. 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e 

de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 

dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que te-

nham sede no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 36, de 2002)

§ 1º Em qualquer caso, pelo menos setenta por cento do capital total e do 

capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons 

e imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou 

naturalizados há mais de dez anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão 

das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 36, de 2002)

§ 2º A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da 

programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há 

mais de dez anos, em qualquer meio de comunicação social. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 36, de 2002)

§ 3º Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da 

tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princí-

pios enunciados no art. 221, na forma de lei específica, que também garantirá 

a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 36, de 2002)

§ 4º Lei disciplinará a participação de capital estrangeiro nas empresas de 

que trata o § 1º (Incluído pela Emenda Constitucional n. 36, de 2002)

§ 5º As alterações de controle societário das empresas de que trata o § 1º 

serão comunicadas ao Congresso Nacional. (Incluído pela Emenda Constitu-

cional n. 36, de 2002)
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Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, 

permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e 

imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, 

público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art. 64, § 2º e § 

4º, a contar do recebimento da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação 

de, no mínimo, dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após 

deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o pra-

zo, depende de decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será de dez anos para as emis-

soras de rádio e de quinze para as de televisão.

Art. 224. Para os efeitos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacio-

nal instituirá, como seu órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na 

forma da lei.

CAPÍTULO VI

DO MEIO AMBIENTE

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibra-

do, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impon-

do-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo 

para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 

manejo ecológico das espécies e ecossistemas; (Regulamento)

II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País 

e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material ge-

nético; (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2186-16.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm


913

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supres-

são permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que compro-

meta a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; (Regulamento)

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade poten-

cialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo 

prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; (Regulamento)

V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, mé-

todos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e 

o meio ambiente; (Regulamento)

VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 

ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento)

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o 

meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão 

público competente, na forma da lei.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente su-

jeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e admi-

nistrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 

Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 

utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 

preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos natu-

rais. (Regulamento) (Regulamento)

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, 

por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
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§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização 

definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, 

não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde 

que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Cons-

tituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do 

patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica 

que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 96, de 2017)

CAPÍTULO VII

Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso

(Redação dada Pela Emenda Constitucional n. 65, de 2010)

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração.

§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável en-

tre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 

conversão em casamento. (Regulamento)

§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada 

por qualquer dos pais e seus descendentes.

§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 

igualmente pelo homem e pela mulher.

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada 

Pela Emenda Constitucional n. 66, de 2010)

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da pater-

nidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, compe-

tindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício 
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desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições ofi-

ciais ou privadas. Regulamento

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um 

dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de 

suas relações.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à crian-

ça, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 

à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, ex-

ploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Cons-

titucional n. 65, de 2010)

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da 

criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não 

governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes 

preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional n. 65, de 2010)

I – aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na 

assistência materno-infantil;

II – criação de programas de prevenção e atendimento especializado para 

as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de 

integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, median-

te o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos 

bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de 

todas as formas de discriminação. (Redação dada Pela Emenda Constitucional 

n. 65, de 2010)

§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edi-

fícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim 

de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:

I – idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado 

o disposto no art. 7º, XXXIII;
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II – garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;

III – garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; (Re-

dação dada Pela Emenda Constitucional n. 65, de 2010)

IV – garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infra-

cional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional ha-

bilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica;

V – obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito 

à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de 

qualquer medida privativa da liberdade;

VI – estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos 

fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, 

de criança ou adolescente órfão ou abandonado;

VII – programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao 

adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. (Reda-

ção dada Pela Emenda Constitucional n. 65, de 2010)

§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual 

da criança e do adolescente.

§ 5º A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que esta-

belecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros.

§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, 

terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 

discriminatórias relativas à filiação.

§ 7º No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se- á 

em consideração o disposto no art. 204.

§ 8º A lei estabelecerá: (Incluído Pela Emenda Constitucional n. 65, 

de 2010)

I – o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens; 

(Incluído Pela Emenda Constitucional n. 65, de 2010)

II – o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à articula-

ção das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. 

(Incluído Pela Emenda Constitucional n. 65, de 2010)
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Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, su-

jeitos às normas da legislação especial.

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos meno-

res, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 

carência ou enfermidade.

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as 

pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo 

sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencial-

mente em seus lares.

§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos 

transportes coletivos urbanos.

CAPÍTULO VIII

DOS ÍNDIOS

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tra-

dicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 

respeitar todos os seus bens.

§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habi-

tadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, 

as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu 

bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus 

usos, costumes e tradições.

§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua 

posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, 

dos rios e dos lagos nelas existentes.
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§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais ener-

géticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só 

podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as 

comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados 

da lavra, na forma da lei.

§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e 

os direitos sobre elas, imprescritíveis.

§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad 

referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que 

ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após de-

liberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno 

imediato logo que cesse o risco.

§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que 

tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refe-

re este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos 

lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, se-

gundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção 

direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto 

às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé.

§ 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º.

Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legíti-

mas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, inter-

vindo o Ministério Público em todos os atos do processo.

TÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS

Art. 234. É vedado à União, direta ou indiretamente, assumir, em de-

corrência da criação de Estado, encargos referentes a despesas com pessoal 

inativo e com encargos e amortizações da dívida interna ou externa da admi-

nistração pública, inclusive da indireta.
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Art. 235. Nos dez primeiros anos da criação de Estado, serão observadas 

as seguintes normas básicas:

I – a Assembleia Legislativa será composta de dezessete Deputados se 

a população do Estado for inferior a seiscentos mil habitantes, e de vinte e 

quatro, se igual ou superior a esse número, até um milhão e quinhentos mil;

II – o Governo terá no máximo dez Secretarias;

III – o Tribunal de Contas terá três membros, nomeados, pelo Governador 

eleito, dentre brasileiros de comprovada idoneidade e notório saber;

IV – o Tribunal de Justiça terá sete Desembargadores;

V – os primeiros Desembargadores serão nomeados pelo Governador elei-

to, escolhidos da seguinte forma:

a) cinco dentre os magistrados com mais de trinta e cinco anos de idade, 

em exercício na área do novo Estado ou do Estado originário;

b) dois dentre promotores, nas mesmas condições, e advogados de com-

provada idoneidade e saber jurídico, com dez anos, no mínimo, de exercício 

profissional, obedecido o procedimento fixado na Constituição;

VI – no caso de Estado proveniente de Território Federal, os cinco pri-

meiros Desembargadores poderão ser escolhidos dentre juízes de direito de 

qualquer parte do País;

VII – em cada Comarca, o primeiro Juiz de Direito, o primeiro Promotor de 

Justiça e o primeiro Defensor Público serão nomeados pelo Governador eleito 

após concurso público de provas e títulos;

VIII – até a promulgação da Constituição Estadual, responderão pela Pro-

curadoria-Geral, pela Advocacia-Geral e pela Defensoria-Geral do Estado ad-

vogados de notório saber, com trinta e cinco anos de idade, no mínimo, no-

meados pelo Governador eleito e demissíveis ad nutum;

IX – se o novo Estado for resultado de transformação de Território Federal, a 

transferência de encargos financeiros da União para pagamento dos servidores 

optantes que pertenciam à Administração Federal ocorrerá da seguinte forma:
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a) no sexto ano de instalação, o Estado assumirá vinte por cento dos 

encargos financeiros para fazer face ao pagamento dos servidores públicos, 

ficando ainda o restante sob a responsabilidade da União;

b) no sétimo ano, os encargos do Estado serão acrescidos de trinta por 

cento e, no oitavo, dos restantes cinquenta por cento;

X – as nomeações que se seguirem às primeiras, para os cargos mencio-

nados neste artigo, serão disciplinadas na Constituição Estadual;

XI – as despesas orçamentárias com pessoal não poderão ultrapassar cin-

quenta por cento da receita do Estado.

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter pri-

vado, por delegação do Poder Público. (Regulamento)

§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e cri-

minal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a 

fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

§ 2º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos re-

lativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. (Regulamento)

§ 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso 

público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique 

vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais 

de seis meses.

Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais 

à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério 

da Fazenda.

Art. 238. A lei ordenará a venda e revenda de combustíveis de petróleo, 

álcool carburante e outros combustíveis derivados de matérias-primas reno-

váveis, respeitados os princípios desta Constituição.

Art. 239. A arrecadação deciorrente das contribuições para o Programa 

de Integração Social, criado pela Lei Complementar n. 7, de 7 de setembro 

de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, 

criado pela Lei Complementar n. 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir 

da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, 
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o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o 

abono de que trata o § 3º deste artigo. (Redação dada pela Emenda Consti-

tucional n. 103, de 2019)

§ 1º Dos recursos mencionados no caput, no mínimo 28% (vinte e oito 

por cento) serão destinados para o financiamento de programas de desen-

volvimento econômico, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-

nômico e Social, com critérios de remuneração que preservem o seu valor. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

§ 2º Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, 

mantendo-se os critérios de saque nas situações previstas nas leis especí-

ficas, com exceção da retirada por motivo de casamento, ficando vedada a 

distribuição da arrecadação de que trata o caput deste artigo, para depósito 

nas contas individuais dos participantes.

§ 3º Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem 

para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público, até dois salários mínimos de remuneração 

mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, compu-

tado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles 

que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação 

desta Constituição.

§ 4º O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição 

adicional da empresa cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar 

o índice médio da rotatividade do setor, na forma estabelecida por lei.

§ 5º Os programas de desenvolvimento econômico financiados na forma 

do § 1º e seus resultados serão anualmente avaliados e divulgados em meio 

de comunicação social eletrônico e apresentados em reunião da comissão 

mista permanente de que trata o § 1º do art. 166. (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 103, de 2019)
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Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribui-

ções compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às 

entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao 

sistema sindical.

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios discipli-

narão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação en-

tre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, 

bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e 

bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

Art. 242. O princípio do art. 206, IV, não se aplica às instituições educa-

cionais oficiais criadas por lei estadual ou municipal e existentes na data da 

promulgação desta Constituição, que não sejam total ou preponderantemen-

te mantidas com recursos públicos.

§ 1º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das 

diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro.

§ 2º O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será man-

tido na órbita federal.

Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde 

forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de tra-

balho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária 

e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário 

e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o 

disposto no art. 5º. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 81, de 2014)

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em 

decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração 

de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com desti-

nação específica, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 81, de 2014)
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Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de 

uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim 

de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme 

o disposto no art. 227, § 2º.

Art. 245. A lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o Poder 

Público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pesso-

as vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade civil do 

autor do ilícito.

Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de 

artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda 

promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, 

inclusive. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 32, de 2001)

Art. 247. As leis previstas no inciso III do § 1º do art. 41 e no § 7º do art. 

169 estabelecerão critérios e garantias especiais para a perda do cargo pelo 

servidor público estável que, em decorrência das atribuições de seu cargo 

efetivo, desenvolva atividades exclusivas de Estado. (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 19, de 1998)

Parágrafo único. Na hipótese de insuficiência de desempenho, a perda do 

cargo somente ocorrerá mediante processo administrativo em que lhe sejam 

assegurados o contraditório e a ampla defesa. (Incluído pela Emenda Consti-

tucional n. 19, de 1998)

Art. 248. Os benefícios pagos, a qualquer título, pelo órgão responsável 

pelo regime geral de previdência social, ainda que à conta do Tesouro Nacio-

nal, e os não sujeitos ao limite máximo de valor fixado para os benefícios con-

cedidos por esse regime observarão os limites fixados no art. 37, XI. (Incluído 

pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

Art. 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de pro-

ventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos servidores e 

seus dependentes, em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão constituir fundos integra-
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dos pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos 

de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administra-

ção desses fundos. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

Art. 250. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos 

benefícios concedidos pelo regime geral de previdência social, em adição aos 

recursos de sua arrecadação, a União poderá constituir fundo integrado por 

bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a 

natureza e administração desse fundo. (Incluído pela Emenda Constitucional 

n. 20, de 1998)

Brasília, 5 de outubro de 1988.

Ulysses Guimarães
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CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,  
05 DE OUTUBRO DE 1989

Nós, os representantes do povo espírito-santense, reunido sob 
a proteção de DEUS, em Assembleia Estadual Constituinte, por 
força do Art.11 do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias, da Constituição Federal, baseados nos princípios nela 
contidos, promulgamos a Constituição Estadual, assegurando 
o bem-estar de todo cidadão mediante a participação do povo 
no processo político, econômico e social do Estado, repudiando, 
assim, toda a forma autoritária de governo.

TÍTULO I

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SEU TERRITÓRIO

Art. 1º O Estado do Espírito Santo e seus Municípios integram a República 

Federativa do Brasil e adotam os princípios fundamentais da Constituição Federal.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal e 

desta Constituição.

Art. 2º O território do Estado, constituído por Municípios, pela ilha oceâ-

nica de Trindade e pelo arquipélago de Martin Vaz, tem os limites que lhe são 

assegurados pela tradição, documentos históricos, leis e julgados, não poden-

do ser alterado senão nos casos previstos na Constituição Federal.

Nota: ADI 190 - 6 / ES – Entrada: 17.1.1990 – Acórdão: DJ 8.6.1990.

Relator: Min. Gilmar Mendes

Requerente: Procurador-Geral da Republica.

Decisão Final (DJ 10.9.2002): ADI perdeu o objeto tendo em vista as 

alterações levadas com a edição da Emenda Constitucional n. 14, de 

1º.12.1998 que resultaram na revogação específica das expressões impug-

nadas. “da ilha oceânica de Trindade e do arquipélago de Martin Vaz”, 

contidas no Art. 2º.
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Art. 2º O Território do Estado, constituído por Municípios, tem os limites 

que lhe são assegurados pela tradição, documentos históricos, leis e julgados, 

não podendo ser alterado senão nos casos previstos na Constituição Federal. 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 14, de 01 de dezembro de 1998.

TÍTULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO ÚNICO

DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 3º Estado assegurará, pela lei e demais atos de seus órgãos e agentes, 

a imediata e plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos 

mencionados na Constituição Federal e dela decorrentes, além dos constantes 

nos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte.

Parágrafo único. O Estado e os Municípios estabelecerão, por lei, sanções 

de natureza administrativa econômica e financeira a quem incorrer em qual-

quer tipo de discriminação, independentemente das sanções criminais.

Art. 4º Todos têm direito a participar, pelos meios legais, das decisões do 

Estado e do aperfeiçoamento democrático de suas instituições, exercendo a 

soberania popular pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, além 

do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular no processo legislativo.

Parágrafo único. O Estado prestigiará e facultará, nos termos da lei, a par-

ticipação da coletividade na formulação e execução das políticas públicas em 

seu território, como também no permanente controle popular da legalidade e 

da moralidade dos atos dos Poderes Públicos.

Art. 5º Fica assegurado, na forma da lei, o caráter democrático na formu-

lação e execução das políticas e no controle das ações governamentais atra-

vés de mecanismos que garantam a participação da sociedade civil.
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Art. 6º As omissões dos agentes do Poder Público que tornem inviável o 

exercício dos direitos constitucionais serão sanadas na esfera administrativa, 

sob pena de responsabilidade da autoridade competente, no prazo de trinta 

dias, após requerimento do interessado, sem prejuízo da utilização de medi-

das judiciais.

Art. 6º-A. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados 

a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 76, de 17 de 

abril de 2012.

Art. 7º É gratuita, para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, 

além dos atos previstos no Art.5º, LXXVI, da Constituição Federal, a expedi-

ção de cédula de identidade individual.

Art. 8º Não poderão constar de registro, ou de bancos de dados de en-

tidades governamentais ou de caráter público, as informações referentes a 

convicção política, filosófica ou religiosa nem as que se reportem a filiação 

partidária ou sindical, nem as que digam respeito à vida privada e à intimi-

dade pessoal, salvo quando se tratar de processamento estatístico e não in-

dividualizado.

Art. 9º Ninguém poderá ser privado dos serviços públicos essenciais.

Seção I

Da Defesa do Consumidor

Art. 10. O Estado promoverá a defesa do consumidor, mediante:

I – política estadual de defesa do consumidor;

II – sistema estadual integrado por órgãos públicos que tenham atribui-

ções de defesa dos destinatários finais de bens e serviços junto com entida-

des especializadas da sociedade civil;

III – órgão colegiado, consultivo e deliberativo integrante do sistema esta-

dual referido no inciso anterior, composto, paritariamente, por representantes 

de órgãos públicos e entidades da sociedade civil.
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Art. 11. Na promoção da política a que se refere o artigo anterior, o Esta-

do assegurará ao consumidor:

I – proteção quanto a prejuízos à saúde, à segurança e ao interesse eco-

nômico;

II – fornecimento de informações básicas necessárias à utilização de bens 

e serviços;

III – atendimento, aconselhamento, conciliação e encaminhamento, atra-

vés de órgão de execução especializado;

IV – assistência judiciária, quando solicitada, independente de sua situa-

ção financeira; curadoria de proteção no âmbito do Ministério Público; dele-

gacia especializada na Policia Civil e juizados especiais de pequenas causas;

V – fiscalização de preços e de pesos e medidas, observada a competência 

normativa da União.

Parágrafo único. O Poder Público ao executar e planejar a política de consu-

mo deverá estimular o consumo sustentável. Dispositivo incluído pela Emen-

da Constitucional n. 82, de 04 de junho de 2012.

Seção II

Dos Direitos Sociais

Art. 12. O Estado e os Municípios assegurarão, em seu território e nos 

limites de sua competência, a plenitude e a inviolabilidade dos direitos e ga-

rantias sociais previstas na Constituição Federal, inclusive as concernentes 

aos trabalhadores urbanos e rurais.

Art. 12 O Estado e os Municípios assegurarão, em seu território e nos 

limites de sua competência, a plenitude e a inviolabilidade dos direitos e ga-

rantias sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à in-

fância, a assistência aos desamparados, previstos na Constituição Federal, 

inclusive as concernentes aos trabalhadores urbanos e rurais. Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 70, de 26 de outubro de 2011.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE822012.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE822012.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE702011.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE702011.html


929

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Art. 12 . O Estado e os Municípios assegurarão, em seu território e nos 

limites de sua competência, a plenitude e a inviolabilidade dos direitos e ga-

rantias sociais e princípios previstos na Constituição Federal e nos tratados 

internacionais vigentes em nossa Pátria, inclusive as concernentes aos traba-

lhadores urbanos, rurais e servidores públicos, bem como os da vedação de 

discriminação por motivo de crença religiosa ou orientação sexual. Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 84, de 13 de junho de 2012.

§ 1º No âmbito estadual, além das vedações previstas na Constituição 

Federal e nos tratados internacionais vigentes em nossa Pátria, não será ad-

mitida a discriminação dos trabalhadores urbanos, rurais e dos servidores 

públicos, ou de seus dependentes, por motivo de crença religiosa, orientação 

sexual, sexo, cor, estado civil ou idade, ressalvado, no último caso, os limites 

fixados por esta Constituição e pela Constituição Federal. Dispositivo incluído 

pela Emenda Constitucional n. 84, de 13 de junho de 2012.

§ 2º A proibição de discriminação dos trabalhadores urbanos, rurais e dos 

servidores públicos e seus dependentes engloba vedação à diferenciação dos 

proventos percebidos em virtude do trabalho ou de aposentadoria e pensões, 

critérios para exercício de funções, admissão no serviço público e reconhe-

cimento de dependentes, identificados nos termos da Constituição Federal, 

para efeitos previdenciários. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional 

n. 84, de 13 de junho de 2012.

Art. 13 A liberdade de associação profissional ou sindical será assegurada 

pelos agentes públicos estaduais e municipais, respeitados os princípios esta-

belecidos na Constituição Federal

Art. 13. A liberdade de associação profissional ou sindical será assegu-

rada pelos agentes públicos estaduais e municipais, respeitados os princí-

pios estabelecidos na Constituição Federal e tratados internacionais vigen-

tes em nossa Pátria. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 84, de 

13 de junho de 2012.
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TÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Art. 14. A organização político-administrativa do Estado é constituída pela 

união dos Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal, 

desta Constituição e das leis que vierem a ser adotadas.

Art. 15 A Cidade de Vitória é a Capital do Estado, podendo o Governador 

decretar a sua transferência temporariamente para outra cidade do território 

estadual:

I – nas situações de calamidade pública, para dar continuidade à adminis-

tração pública;

II – simbolicamente, em datas festivas, como homenagem a Municípios ou 

a seus cidadãos.

Parágrafo único. A Cidade de Vila Velha é considerada a Capital Histórica 

do Espírito Santo, podendo nela residir o Governador e o Vice-Governador 

do Estado. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 54, de 21 de 

agosto de 2007.

Art. 16. São símbolos do Estado a bandeira, as armas e o hino já ado-

tados na data da promulgação desta Constituição, além de outros que a lei 

estabelecer.

Art. 17 São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Parágrafo único. É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições de 

sua competência exclusiva. Quem for investido na função de um deles não 

poderá exercer a de outro, salvo as exceções previstas nesta Constituição.

Art. 18. Incluem-se entre os bens do Estado:

I – as águas, exclusivamente em terreno de seu domínio, superficiais ou 

subterrâneas, fluentes, emergentes, e em depósito, ressalvadas, neste caso, 

na forma da lei, as decorrentes de obras da União;
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II – as áreas, nas Ilhas oceânicas e costeiras, de seu domínio, incluída a 

ilha oceânica de Trindade e o arquipélago de Martin Vaz;

II – as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras de seu domínio; Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 14, de 01 de dezembro de 1998.

III – as ilhas fluviais e lacustres sob o seu domínio e não pertecentes à União;

IV – as terras devolutas não compreendidas entre os do domínio da união;

V – os bens que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos.

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA DO ESTADO

Art. 19. Compete ao Estado, respeitados os princípios estabelecidos na 

Constituição Federal:

I – decretar e promulgar a Constituição e as leis por que deve reger-se;

II – prover as necessidades do seu governo e da sua administração;

III – exercer todos os poderes que, explícita ou implicitamente, não lhe 

sejam vedados pela Constituição Federal;

IV – exercer, no âmbito da legislação concorrente, a competente legislação 

suplementar e, quando couber, a plena, para atender às suas peculiaridades;

V – fixar tarifas públicas dos serviços de sua competência.

CAPÍTULO III

DOS MUNICÍPIOS

Art. 20. O Município rege-se por sua lei orgânica e leis que adotar, obser-

vados os princípios da Constituição Federal e os desta Constituição.

§ 1º Aos Municípios instituídos como Estância Ecológica e Turística, atra-

vés de lei estadual, fica assegurada a concessão de benefícios estabelecidos 

em lei complementar específica. Dispositivo incluído pela Emenda Constitu-

cional n. 51, de 05 de dezembro de 2006.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE141998.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE141998.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE512006.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE512006.html


932

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 2º O Município, para ser instituído como Estância Ecológica e Turística, 

deverá atender, além de outros critérios definidos em lei complementar espe-

cífica, ao seguinte: Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 51, de 

05 de dezembro de 2006.

I – ter, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) de sua área coberta por 

mata nativa ou reflorestada com espécimes da nossa flora; Dispositivo inclu-

ído pela Emenda Constitucional n. 51, de 05 de dezembro de 2006.

II – ter, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) de sua receita bru-

ta proveniente da atividade econômica de turismo. Dispositivo incluído pela 

Emenda Constitucional n. 51, de 05 de dezembro de 2006.

Art. 21 A criação, fusão, incorporação, anexação ou desmembramento 

de Municípios preservará a continuidade e a unidade histórico-cultural do 

ambiente urbano, observados os requisitos previstos em lei complementar 

estadual, dependendo sempre de consulta prévia às populações interessadas, 

mediante plebiscito, e se efetivará por lei estadual.

Art. 21 A criação, a incorporação, anexação, a fusão e o desmembramen-

to de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado 

por lei complementar federal, e dependerão de consultoria prévia, median-

te plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação de 

Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da 

lei, preservando-se, obrigatoriamente em todos os casos, a continuidade e a 

unidade histórico-cultural do ambiente urbano. Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

Art. 22 O território do Município será dividido, para fins administrativos, 

em distritos, na forma prevista em lei.

Parágrafo único. A sede do Município terá categoria de cidade e a do dis-

trito, de vila.

Art. 23 A Lei Orgânica do Município será votada em dois turnos, com o 

interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da 

Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos 

na Constituição Federal e nesta Constituição, e os seguintes preceitos:
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I – eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, mediante pleito 

direto e simultâneo realizado em todo o Estado, observado, no que couber, o 

disposto no Art.84;

II – inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no 

exercício do mandato e na circunscrição do Município;

III – proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, simila-

res, no que couber, ao disposto na Constituição Federal para os membros do 

Congresso Nacional e, nesta Constituição para os membros da Assembleia 

Legislativa;

IV – organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal;

V – julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça;

VI – cooperação das associações representativas na elaboração do planeja-

mento e da proposta orçamentária anual, na forma prevista em lei municipal;

VII – iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Municí-

pio, da cidade, dos distritos ou dos bairros, através de manifestação de, pelo 

menos, cinco por cento do eleitorado;

VIII – suspensão do Prefeito de suas funções, no que couber, nas hipóte-

ses previstas no Art.94;

IX – perda do mandato do Prefeito que assumir outro cargo ou função na 

administração direta e indireta, ressalvada a posse por concurso público e 

observado o disposto no Art.33, II, IV e V;

X – publicação das leis e atos municipais;

XI – deliberação da Câmara Municipal e de suas comissões, salvo dispo-

sição constitucional em contrário, pela maioria de votos, presente a maioria 

absoluta de seus membros. Dispositivo Suprimido pela Emenda Constitucio-

nal n. 07, de 30 de novembro de 1995.

XII – previsão de acesso às informações sobre a administração municipal 

em curso pela equipe de transição democrática de governo, nos termos desta 

Constituição. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 96, de 16 de 

dezembro de 2013
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Art. 24. O número de Vereadores por Município será proporcional à sua 

população, observado o disposto no Art. 29, IV, da Constituição Federal.

§ 1º O mandato de Vereador, terá a duração de quatro anos.

§ 2º O Vereador fará declaração de bens no ato da posse e no término do 

mandato.

§ 3º A Lei Orgânica do Município fixará o período de funcionamento da 

Câmara Municipal.

Art. 25. O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos até noventa dias antes 

do término do mandato de seu antecessor, para mandato de quatro anos, e 

tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente.

Art. 25. O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos no primeiro domingo de 

outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo 

turno, se houver, do ano anterior ao término do mandato, para quatro anos 

de mandato, e tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente. Re-

dação dada pela Emenda Constitucional n. 78, de 17 de abril de 2012.

§ 1º O Prefeito e o Vice Prefeito, no ato da posse e no término dos man-

datos, encaminharão à Câmara Municipal declaração de seus bens.

§ 2º Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância 

dos respectivos cargos, será chamado para o exercício do cargo o Presidente 

da Câmara Municipal, respeitados os princípios estabelecidos nesta Constitui-

ção e em legislação complementar.

Art. 25-A. Ao candidato declarado eleito pela Justiça Eleitoral para o car-

go de Prefeito, a partir da proclamação do resultado das eleições, é asse-

gurado o direito de obter acesso às informações sobre o funcionamento dos 

órgãos e das entidades da administração pública municipal, bem como das 

ações, projetos e dos programas em andamento, dos contratos, dos convê-

nios e outros pactos, das contas públicas, dos bens, da estrutura funcional, 

do inventário de dívidas e haveres e dos recursos vinculados a fundos cons-

tituídos, por meio de equipe de transição democrática de governo, instituída 

com este objetivo. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 96, de 

16 de dezembro de 2013.
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§ 1º A instituição da equipe de transição democrática de governo, prevista 

no caput deste artigo, será disciplinada por lei municipal específica, cuja inexis-

tência não constituirá óbice, em qualquer hipótese, ao acesso às informações 

por todos aqueles que sejam credenciados pelo prefeito recém-eleito. Dispo-

sitivo incluído pela Emenda Constitucional n. 96, de 16 de dezembro de 2013.

§ 2º A inobservância do disposto neste artigo poderá ser denunciada ao 

Tribunal de Contas do Estado, nos termos do artigo 76, § 2º, desta Constitui-

ção. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 96, de 16 de dezem-

bro de 2013.

Art. 26 A remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores será 

fixada antes das eleições, pela Câmara Municipal, em cada legislatura, para 

vigorar na subsequente, sujeita aos impostos gerais, inclusive o de renda e 

os extraordinários.

Art. 26 O subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Muni-

cipais e dos Vereadores serão fixados, observado o seguinte: Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 48, de 14 de dezembro de 2004.

I – os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais 

serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dis-

põe os artigos 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I da Constitui-

ção Federal. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 48, de 14 de 

dezembro de 2004.

II – o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Mu-

nicipais em cada legislatura, para a subsequente, observado o que dispõe 

esta Constituição, os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os 

seguintes limites máximos: Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional 

n. 48, de 14 de dezembro de 2004.

a) em municípios de até 10.000 (dez mil) habitantes, o subsídio máximo 

dos Vereadores corresponderá a 20 % (vinte por cento) do subsídio dos De-

putados Estaduais; Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 48, de 

14 de dezembro de 2004.
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b) em municípios de 10.001 (dez mil e um) a 50.000 (cinquenta mil) ha-

bitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a 30% (trinta por 

cento) do subsídio dos Deputados Estaduais; Dispositivo incluído pela Emen-

da Constitucional n. 48, de 14 de dezembro de 2004.

c) em municípios de 50.001 (cinquenta mil e um) a 100.000 (cem mil) ha-

bitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a 40% (quarenta 

por cento) do subsídio dos Deputados Estaduais; Dispositivo incluído pela 

Emenda Constitucional n. 48, de 14 de dezembro de 2004.

d) em municípios de 100.001 (cem mil e um) a 300.000 (trezentos mil) 

habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a 50% (cin-

quenta por cento) do subsídio dos Deputados Estaduais; Dispositivo incluído 

pela Emenda Constitucional n. 48, de 14 de dezembro de 2004.

e) em municípios de 300.001 (trezentos mil e um) a 500.000 (quinhen-

tos mil) habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a 60% 

(sessenta por cento) do subsídio dos Deputados Estaduais; Dispositivo inclu-

ído pela Emenda Constitucional n. 48, de 14 de dezembro de 2004.

f) em municípios de mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, o subsí-

dio máximo dos Vereadores corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) 

do subsídio dos Deputados Estaduais. Dispositivo incluído pela Emenda Cons-

titucional n. 48, de 14 de dezembro de 2004.

Art. 26-A O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os 

subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultra-

passar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e 

das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da 

Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior: Dispositivo 

incluído pela Emenda Constitucional n. 48, de 14 de dezembro de 2004.

I – 08% (oito por cento) para municípios com população de até 100.000 

(cem mil) habitantes; Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 48, 

de 14 de dezembro de 2004.
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I – 07% (sete por cento) para municípios com população de até 100.000 

(cem mil) habitantes; Redação dada pela Emenda Constitucional n. 65, de 10 

de agosto de 2011.

II – 07% (sete por cento) para os municípios com população entre 100.001 

(cem mil e um) e 300.000 (trezentos mil) habitantes; Dispositivo incluído 

pela Emenda Constitucional n. 48, de 14 de dezembro de 2004.

II – 06% (seis por cento) para municípios com população entre 100.001 

(cem mil e um) e 300.000 (trezentos mil) habitantes; Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 65, de 10 de agosto de 2011.

III – 06% (seis por cento) para municípios com população entre 300.001 

(trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes; Dispositivo in-

cluído pela Emenda Constitucional n. 48, de 14 de dezembro de 2004.

III – 05% (cinco por cento) para municípios com população entre 300.001 

(trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes; Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 65, de 10 de agosto de 2011.

IV – 05% (cinco por cento) para municípios com população acima de 

500.000 (quinhentos mil) habitantes; Dispositivo incluído pela Emenda Cons-

titucional n. 48, de 14 de dezembro de 2004.

IV – 04,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para municípios 

com população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três mi-

lhões) de habitantes; Redação dada pela Emenda Constitucional n. 65, de 10 

de agosto de 2011.

V – 04% (quatro por cento) para municípios com população entre 3.000.001 

(três milhões e um) e 8.000.000 (oito milhões) de habitantes; Dispositivo in-

cluído pela Emenda Constitucional n. 65, de 10 de agosto de 2011.

VI – 03,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para municípios com 

população acima de 8.000.001 (oito milhões e um) habitantes. Dispositivo 

incluído pela Emenda Constitucional n. 65, de 10 de agosto de 2011.
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§ 1º A Câmara Municipal não gastará mais de 70% (setenta por cento) de 

sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus 

vereadores. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 48, de 14 de 

dezembro de 2004.

§ 2º Constitui crime de responsabilidade do Prefeito: Dispositivo incluído 

pela Emenda Constitucional n. 48, de 14 de dezembro de 2004.

I – efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo; Disposi-

tivo incluído pela Emenda Constitucional n. 48, de 14 de dezembro de 2004.

II – não enviar o repasse até o dia 20 (vinte) de cada mês; ou Dispositivo 

incluído pela Emenda Constitucional n. 48, de 14 de dezembro de 2004.

III – enviar o repasse, a menor, em relação a proporção fixada na Lei Or-

çamentária. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 48, de 14 de 

dezembro de 2004.

§ 3º Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Mu-

nicipal o desrespeito ao § 1º deste artigo. Dispositivo incluído pela Emenda 

Constitucional n. 48, de 14 de dezembro de 2004.

Art. 27. À Câmara Municipal é assegurada autonomia funcional, adminis-

trativa e financeira, garantindo-se-lhe o disposto no Art.153.

Art. 28 Compete ao Município:

I – legislar sobre assunto de interesse local;

II – suplementar a legislação federal e estadual no que couber;

III – instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como apli-

car as suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas, e pu-

blicar balancetes nos prazos fixados em lei;

IV – criar, organizar e suprimir distritos, observados os requisitos estabe-

lecidos na legislação estadual;

V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou per-

missão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte cole-

tivo, que tem caráter essencial;
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VI – manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental;

VII – promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, median-

te planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano;

VIII – prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Esta-

do, serviços de atendimento à saúde da população e ao menor carente;

VIII – prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

serviços de atendimento à saúde da população; Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 81, de 04 de junho de 2012.

IX – estabelecer incentivos que favoreçam a instalação de indústrias e 

empresas visando à promoção do seu desenvolvimento, em consonância com 

os interesses locais e peculiares, respeitada a legislação ambiental e a política 

de desenvolvimento estadual;

X – promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada 

a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

Art. 29. A fiscalização financeira e orçamentária do Município será exer-

cida pela Câmara Municipal mediante controle externo, e pelos sistemas de 

controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio 

do Tribunal de Contas do Estado.

§ 2º O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas que o 

Prefeito e o Presidente da Câmara devem, anualmente, prestar, somente deixará 

de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

Nota: ADI 1964 - 3 ES - Entrada: 9.3.1999 – Acórdão: DJE 9.10.2014.

Relator: Min. Dias Toffoli

Requerente: Procurador-Geral da Republica.

Decisão Final (DJE 31.10.2014): O Tribunal, por unanimidade e nos termos 

do voto do Relator, julgou procedente parte da ação para declarar, com efeitos 

ex tunc, a inconstitucionalidade da expressão “e o Presidente da Câmara”, 

contida no art. 29, § 2º, da Constituição do Estado do Espírito Santo.
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§ 2º O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas que 

o Prefeito devem, anualmente, prestar, somente deixará de prevalecer por 

decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. (A Expressão: “e o 

Presidente da Câmara” foi Declarada Inconstitucional por força do julgamento 

do mérito da ADIN n. 1964 – 3 ES, em 31 de outubro de 2014)

§ 3º As contas do Município ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à 

disposição do contribuinte, para exame e apreciação, podendo qualquer cida-

dão, nos termos da lei, questionar-lhes a legitimidade.

§ 4º Fica o Poder Público Municipal obrigado a fornecer ao interessado, no 

prazo da lei, informações sobre quaisquer despesas ou receitas realizadas.

CAPÍTULO IV

DA INTERVENÇÃO

Art. 30. O Estado não intervirá no Município, salvo quando:

I – deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos conse-

cutivos, a dívida fundada;

II – não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;

III – não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na ma-

nutenção e desenvolvimento do ensino;

IV – o Tribunal de Justiça do Estado der provimento à representação para 

assegurar a observância de princípios indicados nas Constituições Federal e 

Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.

Art. 31. A intervenção em Município dar-se-á por decreto do Governador, 

observado o seguinte procedimento:

I – comprovados os fatos previstos nos incisos I a III do artigo anterior, o 

Governador, de oficio, ou mediante denúncia de qualquer autoridade pública 

ou de cidadão, em vinte e quatro horas, decretará a intervenção, justifican-

do-a, em igual prazo, à Assembleia Legislativa, que, se estiver em recesso, 

será convocada extraordinariamente para apreciá-la;
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II – na hipótese do inciso IV do artigo anterior, recebida a solicitação do 

Tribunal de Justiça, o Governador, se não puder determinar a execução de lei, 

de ordem ou de decisão judicial, expedirá, em quarenta,e oito horas, o decre-

to de intervenção, comunicando o seu ato à Assembleia Legislativa.

§ 1º O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as 

condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será subme-

tido à apreciação da Assembleia Legislativa, no prazo de vinte e quatro horas.

§ 2º O interventor deverá prestar contas de sua administração à Câmara 

Municipal e ao Tribunal de Contas, sob as mesmas condições estabelecidas 

para o Prefeito Municipal.

§ 3º Cessados os motivos da intervenção ou findo o prazo legal, a autori-

dade afastada reassumirá suas funções, salvo se ocorrer impedimento legal.

CAPÍTULO V

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Seção I

Disposições Gerais

Art. 32 A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qual-

quer dos Poderes do Estado e dos Municípios, obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também ao seguinte:

Art. 32. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

do Estado e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impesso-

alidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também aos seguintes: Reda-

ção dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

Art. 32 As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos 

Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade e interesse pú-

blico, e também aos seguintes: Redação dada pela Emenda Constitucional n. 

47, de 31 de março de 2004, retificado no D.O de 7.4.2004.
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Art. 32 As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos 

Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse pú-

blico, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, e também aos seguintes: 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 73, de 30 de novembro de 2011.

I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros 

que preencham os requisitos estabelecidos em lei;

I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros 

que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangei-

ros, na forma da lei; Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 

de junho de 1999.

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 

nomeações para cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação 

e exoneração;

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com 

a natureza e a complexibilidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 

lei, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarados em lei, 

de livre nomeação e exoneração; Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 23, de 29 de junho de 1999.

III – o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, pror-

rogável uma vez por igual período;

IV – durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, 

aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será 

convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou 

emprego na carreira;

V – os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, 

preferencialmente, por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou 

profissional, nos casos e condições previstos em lei;”
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V – as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocu-

pantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por 

servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos 

em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramen-

to; Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

VI – é vedado ao servidor público servir sob a direção imediata de cônjuge 

ou parente até segundo grau civil;

VI – é vedado ao servidor público servir sob a direção imediata de cônjuge 

ou parente até terceiro grau civil, não admitindo ainda nomeações que confi-

gurem reciprocidades por nomeações; Redação dada pela Emenda Constitu-

cional n. 59, de 18 de novembro de 2008.

VII – é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação de 

classe e à sindicalização;

VIII – o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos 

em lei;

VIII – o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos 

em lei específica; Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de 

junho de 1999.

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado 

para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público;

X – a lei estabelecerá a punição do servidor que descumprir os preceitos 

da probidade, moralidade e zelo pela coisa pública;

XI – os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão 

computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulterio-

res, sob o mesmo título ou idêntico fundamento;

XI – os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão 

computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulterio-

res; Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.
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XII – a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a 

menor remuneração dos servidores públicos, observados, como limites máxi-

mos e no âmbito dos respectivos Poderes, os valores percebidos como remu-

neração em espécie, a qualquer título, por membros da Assembleia Legisla-

tiva, Desembargadores, Secretários de Estado e, nos Municípios, os valores 

percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito;

XII – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e em-

pregos públicos da administração direta, autárquia e fundacional, dos mem-

bros de qualquer dos Poderes do Estado e dos Municípios, dos detentores de 

mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou 

outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas 

as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder 

o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

XIII – os vencimentos dos cargos dos Poderes Legislativo e Judiciário não 

poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

XIV – é vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para os efei-

tos de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto no 

inciso anterior e no Art.38, parágrafo único;

XIV – é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remu-

neratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; Reda-

ção dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

XV – os vencimentos dos servidores públicos, civis e militares, são irredu-

tíveis e terão reajustes periódicos que preservem seu poder aquisitivo, sujei-

tos aos impostos gerais;

XV – o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos pú-

blicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XII deste artigo 

e no Art. 38, § 3º e sujeitos aos impostos gerais; Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.
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XVI – a revisão geral da remuneração dos servidores públicos sem distinção 

de índice entre servidores civis e militares, far-se-á sempre na mesma data:

XVI – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 

3º do Art. 38, somente poderão ser fixados ou alterados por norma específi-

ca, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral 

anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

XVII – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto 

quando houver compatibilidade de horários:

XVII – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto 

quando houver compatibilidade de horários, observado, em qualquer caso, o 

disposto no inciso XII deste artigo: Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 23, de 29 de junho de 1999.

a) a de dois cargos de professor; Dispositivo incluído pela Emenda Cons-

titucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; Dispositivo 

incluído pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

c) a de dois cargos privativos de médico; Dispositivo incluído pela Emenda 

Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

c) a de 2 (dois) cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, 

com profissões regulamentadas. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 

55, de 25 de outubro de 2007.

XVIII – a proibição de acumular estende-se a emprego e funções e abran-

ge autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações 

instituídas ou mantidas pelo Poder Público;

XVIII – a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abran-

ge autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e 

suas subsidiárias, e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo Po-

der Público; Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho 

de 1999.
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XIX – somente por lei específica o Estado e os Municípios criarão autar-

quia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista;

XIX – somente por lei específica o Estado e os Municípios poderão criar 

autarquia e autorizar a instituição de empresa pública, de sociedade de eco-

nomia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, 

definir as áreas de sua atuação; Redação dada pela Emenda Constitucional n. 

23, de 29 de junho de 1999.

XX – depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de sub-

sidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a partici-

pação de qualquer delas em empresa privada;

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 

compras, arrendamentos e alienações serão contratados mediante processo 

de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concor-

rentes, com cláusulas que estabeleçam as obrigações de pagamento, man-

tidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 

permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações;

XXII – a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro 

de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais se-

tores administrativos, na forma da lei;

XXIII – o diretor de órgão da administração indireta e fundacional deverá 

apresentar declaração de bens ao tomar posse e ao deixar o cargo;

XXIV – É vedada a contratação, a manutenção de contratos, a realização 

de qualquer espécie de pagamento, repasse, a concessão de incentivos, be-

nefícios, privilégios ou qualquer outro tipo de vantagem a pessoas jurídicas, 

que estejam em situação irregular para com a Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, enquanto durar essa situação, importando em crime de responsa-

bilidade a inobservância do disposto no presente inciso. Dispositivo incluído 

pela Emenda Constitucional n. 39, de 16 de maio de 2002. Dispositivo revo-

gado pela Emenda Constitucional n.. 43, de 07 de julho de 2003.
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XXV – Os créditos devidos a particulares somente serão pagos mediante 

prévia comprovação da situação de regularidade dos mesmos para com a Fa-

zenda Federal, Estadual e Municipal. Dispositivo incluído pela Emenda Cons-

titucional n. 39, de 16 de maio de 2002. Dispositivo revogado pela Emenda 

Constitucional n.. 43, de 07 de julho de 2003.

XXVI – a administração tributária do Estado do Espírito Santo, atividade 

essencial ao funcionamento do Estado, exercida por servidores de carreiras 

específicas, terá recursos prioritários para a realização de suas atividades e 

atuará de forma integrada com a União, os demais Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de infor-

mações fiscais, na forma da lei ou convênio. Dispositivo incluído pela Emenda 

Constitucional n. 49, de 15 de agosto de 2006.

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 

órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação 

social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracteri-

zem promoção pessoal de autoridades, servidor público ou de partido político.

§ 1º A publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 

órgãos públicos terá caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela 

não podendo constar elementos que caracterizem promoção pessoal de autori-

dades, de servidor público ou de partido político, ficando a administração pública 

direta do Poder Executivo Estadual e Municipal proibida de utilizar logomarcas, 

slogans, jingles, cores, frases, imagens ou quaisquer outros símbolos que guar-

dem associação com a figura do gestor público ou de períodos administrativos. 

Redação dada Emenda Constitucional n. 100, de 19 de maio de 2015.

§ 2º São de domínio público as informações relativas aos gastos com a 

publicidade dos órgãos públicos.

§ 3º A não observância do disposto nos incisos II, III e IV implicará a nu-

lidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

§ 4º As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão dis-

ciplinadas em lei.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE392002.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE392002.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE432003.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE432003.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE492006.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE492006.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE1002015.html


948

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 4º A Lei disciplinará as formas de participação do usuário na adminis-

tração pública direta e indireta do Estado e dos Municípios, regulando espe-

cialmente: Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho 

de 1999.

I – as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, 

asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a ava-

liação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; Dispositivo 

incluído pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

II – o acesso dos usuários a registros administrativos e as informações so-

bre atos de governo, observado o disposto nos incisos X e XXXIII, do Art. 5º, 

da Constituição da República Federativa do Brasil; Dispositivo incluído pela 

Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

III – a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo 

de cargo, emprego ou função na administração pública. Dispositivo incluído 

pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 5º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos 

direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 

ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo 

da ação penal cabível.

§ 6º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por 

qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalva-

das as respectivas ações de ressarcimento.

§ 7º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado presta-

doras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 

responsável, nos casos de dolo ou culpa.

§ 8º Os vencimentos dos servidores estaduais devem ser pagos até o últi-

mo dia útil do mês de trabalho, corrigindo-se os seus valores, na forma da lei, 

se tal prazo ultrapassar o décimo dia do mês subsequente ao vencido.
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§ 8º Os vencimentos e os subsídios dos servidores estaduais devem ser 

pagos até o último dia útil do mês de trabalho, corrigindo-se os seus valores, 

na forma da lei estadual, se tal prazo ultrapassar o décimo dia do mês sub-

sequente ao vencido. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 

de junho de 1999.

§ 9º É direito do servidor público, entre outros, o acesso à profissionalização 

e ao treinamento como estímulo à produtividade e eficiência, na forma da lei.

§ 10 Aplica-se ao servidor do Estado e dos Municípios o disposto no Art.7º, 

IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII e XXX, da 

Constituição Federal.

§ 10 Aplica-se aos servidores do Estado e dos Municípios, ocupantes de 

cargo público, o disposto nos incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, 

XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, do Art. 7º, da Constituição da República Federa-

tiva do Brasil, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão 

quando a natureza do cargo o exigir. Redação dada pela Emenda Constitucio-

nal n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 11 O Estado e os Municípios instituirão planos e programas únicos de 

previdência e assistência social para seus servidores ativos e inativos e respec-

tivos, dependentes, neles incluída a assistência médica, odontológica, psicoló-

gica, hospitalar, ambulatorial e jurídica, além de serviços de creches, mediante 

contribuição, obedecidos os princípios constitucionais. (Ver LC n. 282/2004)

§ 12 É assegurada a participação dos servidores públicos nos colegiados 

dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais, salariais ou previ-

denciários sejam objeto de discussão e de deliberação.

§ 13 A lei disporá sobre os requisitos e as restrições a ocupante de cargo 

ou emprego da administração direta ou indireta que possibilite o acesso a 

informações privilegiadas. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 

23, de 29 de junho de 1999.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE231999.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE231999.html#a2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE231999.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE231999.html#a2
file:///\\10.3.129.4\35889\LEGISLA%C3%87%C3%83O PREVIDENCIARIA\LEGISLA%C3%87%C3%83O ESTADUAL-ES\LC-ES 282-2004.DOC
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE231999.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE231999.html#a2


950

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 14 A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e enti-

dades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante con-

trato, a ser firmado entre os seus administradores e o Poder Público, que te-

nha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, 

cabendo à lei dispor sobre: Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 

23, de 29 de junho de 1999.

I – o prazo de duração do contrato; Dispositivo incluído pela Emenda 

Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

II – os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obri-

gações e responsabilidades dos dirigentes; Dispositivo incluído pela Emenda 

Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

III – a remuneração do pessoal. Dispositivo incluído pela Emenda Consti-

tucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 15 O disposto no inciso XII aplica-se às empresas públicas e às socieda-

des de economia mista e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, 

do Estado ou dos Municípios para pagamento de despesa de pessoal ou de 

custeio em geral. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 23, de 

29 de junho de 1999.

§ 16 É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadorias 

decorrentes do Art. 39 ou Art. 43, § 10, com a remuneração de cargo, em-

prego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta 

Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei 

de livre nomeação e exoneração. Dispositivo incluído pela Emenda Constitu-

cional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 17 A vedação de que trata o inciso VI deste artigo não se aplica às no-

meações para os cargos de natureza política. Dispositivo incluído pela Emen-

da Constitucional n. 59, de 18 de dezembro de 2008.

§ 18 A administração pública é obrigada a fornecer a qualquer cidadão 

certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres para a defesa de seus 

direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo 
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máximo de dez dias úteis, sob pena de responsabilidade da autoria ou de ser-

vidor que negar ou retardar a sua expedição Dispositivo incluído pela Emenda 

Constitucional n. 87, de 04 de setembro de 2012.

§ 19 Fica vedada a fixação da imagem de Chefe do Poder ou de Órgão nas 

repartições públicas. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 100, 

de 19 de maio de 2015.

§ 20 A divulgação dos gastos de todos os Poderes e Órgãos do Estado 

do Espírito Santo, bem como das entidades que recebam recursos públicos, 

deverá ser realizada de forma objetiva, transparente, clara, em linguagem 

de fácil compreensão, propiciando amplo acesso, observando-se os demais 

requisitos da legislação em vigor, sendo proibida a exigência de cadastro e/

ou a solicitação de dados pessoais como condição de acesso às informações, 

e ainda: Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 110, de 27 de 

fevereiro de 2018

I – tratando-se de contrato ou de convênio, deverão ser divulgados os no-

mes das partes, o objeto, o prazo, o valor, dentre outras informações; Dispo-

sitivo incluído pela Emenda Constitucional n. 110, de 27 de fevereiro de 2018

II – tratando-se de gastos com pessoal, deverão ser divulgados nomes, 

cargos/funções, valores recebidos de forma detalhada, dentre outras infor-

mações. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 110, de 27 de 

fevereiro de 2018

§ 21 O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para 

exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis 

com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, en-

quanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível 

de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do 

cargo de origem. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 114, de 

25 de novembro de 2019
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§ 22 A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição 

decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral 

de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referi-

do tempo de contribuição. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 

114, de 25 de novembro de 2019

§ 23 É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públi-

cos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do 

disposto nos §§ 14 a 16 do art. 39 ou que não seja prevista em lei que ex-

tinga regime próprio de previdência social. Dispositivo incluído pela Emenda 

Constitucional n. 114, de 25 de novembro de 2019

Art. 33 Ao servidor público civil em exercício de mandato eletivo aplicam-

-se as seguintes disposições:

Art. 33 Ao servidor público da administração direta, autárquica e funda-

cional no exercício de mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições: 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

I – investido em mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado de 

seu cargo, emprego ou função;

II – investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou 

função, sendo-lhe facultado optar pelos vencimentos de seu cargo;

III – investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horá-

rios, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo 

da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será apli-

cada a norma do inciso II;

IV – afastando-se o servidor para o exercício de mandato eletivo, seu tem-

po de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção 

por merecimento;

V – para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os 

valores serão determinados como se o servidor em exercício estivesse.

V – na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, 

permanecerá filiado a este regime, no ente federativo de origem. Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 114, de 25 de novembro de 2019.
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Parágrafo único. O servidor público, desde o registro de sua candidatura 

até o término do mandato eletivo, não poderá ser removido ex officio, do seu 

local de trabalho.

Art. 34. Ao servidor público, efetivo e estável, dirigente sindical, é garan-

tida a proteção necessária ao exercício de sua atividade.

Parágrafo único. O servidor afastado nos termos deste artigo gozará de 

todos os direitos e vantagens decorrentes do exercício de seu cargo, inclusive 

remuneração, sendo vedada a sua exoneração ou dispensa, desde o registro 

de sua candidatura até um ano após o término do mandato, salvo se, nos 

termos da lei, cometer falta grave.

Art. 35. É vedado ao servidor público, sob pena de demissão, participar, 

na qualidade de proprietário, sócio ou administrador, de empresa fornecedora 

de bens e serviços, executora de obras ou que realize qualquer modalidade 

de contrato, de ajuste ou compromisso com o Estado.

Art. 36 A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para a 

pessoa portadora de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.

Art. 36 A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para a 

pessoa com deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 60, de 11 de fevereiro de 2009.

Art. 37. Fica assegurada ao servidor público, civil e militar, a percepção do 

adicional por tempo de serviço e por assiduidade, além de outras vantagens, 

segundo dispuser a lei. Dispositivo revogado pela Emenda Constitucional n. 

21, de 29 de junho de 1999.

Seção II

Dos Servidores Públicos Civis

Art. 38. O Estado e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competên-

cia, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da adminis-

tração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.
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Parágrafo único. A lei assegurará aos servidores da administração direta 

isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados 

do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à na-

tureza ou ao local de trabalho.

Art. 38. O Estado e os Municípios instituirão Conselho de Política de Ad-

ministração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados 

pelos respectivos Poderes. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, 

de 29 de junho de 1999.

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do 

sistema remuneratório observará: Parágrafo único transformado em § 1º e 

com redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexibilidade dos cargos 

componentes de cada carreira; Dispositivo incluído pela Emenda Constitucio-

nal n. 23, de 29 de junho de 1999.

II – os requisitos para a investidura; Dispositivo incluído pela Emenda 

Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

III – as peculiaridades dos cargos. Dispositivo incluído pela Emenda Cons-

titucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 2º O Estado e os Municípios manterão escolas de governo para a forma-

ção e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participa-

ção nos cursos, um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para 

isso, a celebração de convênios ou contratos com os entes federados. Disposi-

tivo incluído pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 3º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Secretários de 

Estado e dos Municípios serão remunerados exclusivamente por subsídio fixa-

do em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, 

abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obe-

decido, em qualquer caso, o disposto nos incisos XII e XVI, do Art. 32. Dis-

positivo incluído pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.
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§ 4º Lei do Estado e dos Municípios poderá estabelecer a relação entre a 

maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qual-

quer caso, o disposto no inciso XII, do Art. 32. Dispositivo incluído pela Emen-

da Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 5º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como o Tribunal de 

Contas e o Ministério Público Estadual, publicarão anualmente, até o mês de ju-

lho, os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. 

Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 6º Lei do Estado e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos 

orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada 

órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de progra-

mas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, moder-

nização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob 

a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Dispositivo incluído pela 

Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 7º A remuneração dos servidores públicos efetivos organizados em car-

reira poderá ser fixada nos termos do § 3º. Dispositivo incluído pela Emenda 

Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 8º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vin-

culadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à re-

muneração do cargo efetivo. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional 

n. 114, de 25 de novembro de 2019.

Art. 39. O servidor público estadual e municipal será aposentado:

I – por invalidez permanente, decorrente de acidente em serviço, moléstia 

profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, 

com proventos integrais e, nos demais casos, com proventos proporcionais;

II – compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos propor-

cionais ao tempo de serviço;

III – voluntariamente:
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a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem e aos trinta, se mulher, 

com proventos integrais;

b) aos trinta anos de efetivo exercício em funções de magistério, se pro-

fessor, e aos vinte e cinco, se professora, com proventos integrais;

c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, 

com proventos proporcionais a esse tempo;

d) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta, se mu-

lher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

§ 1º Lei complementar poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso 

III, “a” e “c”, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insa-

lubres ou perigosas.

§ 2º Lei complementar disporá sobre a aposentadoria em cargos ou em-

pregos temporários.

§ 3º O tempo de serviço público federal, estadual e municipal será compu-

tado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade e para 

a concessão do adicional de tempo de serviço.

§ 4º Os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção 

e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores 

em atividade estendendo-se também aos inativos quaisquer benefícios ou 

vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive 

quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função 

em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

§ 5º O benefício da pensão por morte corresponderá a totalidade dos 

vencimentos ou proventos da servidora ou do servidor falecido, até o limite 

estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

§ 6º Aplica-se ao especialista em educação o disposto no inciso III, “b”. Dis-

positivo suprimido pela Emenda Constitucional n. 05, de 16 de junho de 1993.

Art. 39. Aos servidores titulares de cargos efetivos do Estado e dos Mu-

nicípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de pre-

vidência de caráter contributivo, na forma do disposto no parágrafo único do 
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Art. 149, da Constitutição da República Federativa do Brasil, observados os 

critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, bem como o dispos-

to neste artigo. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de 

junho de 1999.

Art. 39. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de 

cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 

Estado, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados 

critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 114, de 25 de novembro de 2019.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata 

esse artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos va-

lores fixados na forma do § 3º. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 

23, de 29 de junho de 1999.

I – por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tem-

po de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia 

profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei; 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

II – compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos propor-

cionais ao tempo de contribuição; Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 23, de 29 de junho de 1999.

III – voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de dez anos 

de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que 

se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco anos de contribuição, se ho-

mem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, 

se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.
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§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será 

aposentado: Redação dada pela Emenda Constitucional n. 114, de 25 de no-

vembro de 2019.

I – por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver 

investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigató-

ria a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das 

condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei; Re-

dação dada pela Emenda Constitucional n. 114, de 25 de novembro de 2019.

II – compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contri-

buição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de 

idade, na forma de lei complementar federal; e Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 114, de 25 de novembro de 2019.

III – voluntariamente, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco anos) de idade, se homem, observados o tempo de 

contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar. Re-

dação dada pela Emenda Constitucional n. 114, de 25 de novembro de 2019.

§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua con-

cessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo 

efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a 

concessão da pensão. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 

de junho de 1999.

§ 2º Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor 

mínimo a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal ou superio-

res ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, 

observado o disposto nos §§ 14 a 16. Redação dada pela Emenda Constitu-

cional n. 114, de 25 de novembro de 2019

§ 3º O tempo de serviço público federal, estadual e municipal será com-

putado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Re-

dação dada pela Emenda Constitucional n. 10, de 12 de dezembro de 1996.
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§ 3º Os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, serão 

calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der 

a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade de remuneração. 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 3º As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disci-

plinadas em lei. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 114, de 25 de 

novembro de 2019

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a con-

cessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, 

ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições 

especiais que lhe prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em 

lei complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de 

junho de 1999.

§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para con-

cessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o 

disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C, 4º-D e 5º. Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 114, de 25 de novembro de 2019

§ 4º-A Poderão ser estabelecidos por lei complementar idade e tempo de 

contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiên-

cia, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe 

multiprofissional e interdisciplinar. Dispositivo inserido pela Emenda Constitu-

cional n. 114, de 25 de novembro de 2019

§ 4º-B Poderão ser estabelecidos por lei complementar idade e tempo 

de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de 

policial civil. Dispositivo inserido pela Emenda Constitucional n. 114, de 25 de 

novembro de 2019

§ 4º-C Poderão ser estabelecidos por lei complementar idade e tempo 

de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de 

agente penitenciário ou de agente socioeducativo. Dispositivo inserido pela 

Emenda Constitucional n. 114, de 25 de novembro de 2019
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§ 4º-D Poderão ser estabelecidos por lei complementar idade e tempo de 

contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades 

sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e 

biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a ca-

racterização por categoria profissional ou ocupação. Dispositivo inserido pela 

Emenda Constitucional n. 114, de 25 de novembro de 2019

§ 5º Os requisitos de idade e tempo de contribuição serão reduzidos em 

cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, inciso III, alínea a, para o profes-

sor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de 

magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 5º Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 

5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto 

no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das 

funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio 

fixado em lei complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 

114, de 25 de novembro de 2019

§ 6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis 

na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposen-

tadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo. Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis 

na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposen-

tadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras 

vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciá-

rios estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social. Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 114, de 25 de novembro de 2019
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§ 7º A lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, 

que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos pro-

ventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, 

observado o disposto no § 3º. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional 

n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 7º Observado o disposto no § 2º do art. 201 da Constituição Federal 

quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, 

o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei. Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 114, de 25 de novembro de 2019

§ 8º Observado o disposto no Art. 32, inciso XII, os proventos de aposen-

tadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, 

sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo 

também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefí-

cios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, 

inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo 

ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a 

concessão da pensão, na forma da lei. Dispositivo incluído pela Emenda Cons-

titucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em 

caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Re-

dação dada pela Emenda Constitucional n. 114, de 25 de novembro de 2019

§ 9º O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado 

para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito 

de disponibilidade. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 23, de 

29 de junho de 1999.

§ 9º O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será 

contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do 

art. 201 da Constituição Federal, e o tempo de serviço correspondente será 

contado para fins de disponibilidade. Redação dada pela Emenda Constitucio-

nal n. 114, de 25 de novembro de 2019
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§ 10 A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo 

de contribuição fictício. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 23, 

de 29 de junho de 1999.

§ 11 Aplica-se o limite fixado no Art. 32, inciso XII, à soma total dos pro-

ventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos 

ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição 

para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição 

de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma 

desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração, e de cargo eletivo. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucio-

nal n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 12 Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servido-

res públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos 

e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Dispositivo inclu-

ído pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 12 Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio 

de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o 

Regime Geral de Previdência Social. Redação dada pela Emenda Constitucio-

nal n. 114, de 25 de novembro de 2019

§ 13 Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, de-

clarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo 

temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência 

social. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho 

de 1999.

§ 13 Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro car-

go temporário, inclusive aos detentores de mandato eletivo, ou de emprego 

público, o Regime Geral de Previdência Social. Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 114, de 25 de novembro de 2019
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§ 14 O Estado e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo 

Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores pú-

blicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios 

do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das 

pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 

16. Dispositivo inserido pela Emenda Constitucional n. 114, de 25 de novem-

bro de 2019

§ 15 O regime de previdência complementar de que trata o § 14 oferecerá 

plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará 

o disposto no art. 202 da Constituição Federal e será efetivado por intermédio 

de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de 

previdência complementar. Dispositivo inserido pela Emenda Constitucional 

n. 114, de 25 de novembro de 2019

§ 16 Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 

e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público 

até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de 

previdência complementar. Dispositivo inserido pela Emenda Constitucional 

n. 114, de 25 de novembro de 2019

§ 17 Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do be-

nefício previsto no § 3º serão devidamente atualizados, na forma da lei. Dispo-

sitivo inserido pela Emenda Constitucional n. 114, de 25 de novembro de 2019

§ 18 Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões 

concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo 

estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que 

trata o art. 201 da Constituição Federal, com percentual igual ao estabeleci-

do para os servidores titulares de cargos efetivos. Dispositivo inserido pela 

Emenda Constitucional n. 114, de 25 de novembro de 2019

§ 19 Observados critérios a serem estabelecidos em lei, o servidor titular 

de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria vo-

luntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono 
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de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previ-

denciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. Dispositivo 

inserido pela Emenda Constitucional n. 114, de 25 de novembro de 2019

§ 20 É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência 

social e de mais de um órgão ou entidade gestora deste regime em cada ente 

federativo, abrangidos todos os poderes, os órgãos e as entidades autárqui-

cas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observa-

dos os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei comple-

mentar federal. Dispositivo inserido pela Emenda Constitucional n. 114, de 25 

de novembro de 2019

Art. 40. A aposentadoria por invalidez poderá, a critério da administração 

e por requerimento do servidor, ser, na forma da lei, transformada em segu-

ro-reabilitação, custeado pelo Estado, visando reintegrá-lo em novas funções 

compatíveis com suas aptidões. Dispositivo revogado pela Emenda Constitu-

cional n. 114, de 25 de novembro de 2019

Art. 41. O cálculo integral ou proporcional da aposentadoria será feito com 

base no vencimento do cargo efetivo que o funcionário estiver exercendo.

Art. 41 O cálculo integral ou proporcional da aposentadoria será feito com 

base na remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo, em que se der 

a aposentadoria. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de 

junho de 1999.

Art. 41. Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca 

do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regi-

mes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensa-

ção financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei federal. Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 114, de 25 de novembro de 2019

§ 1º Integrará o cálculo do provento o valor das vantagens permanentes 

que o servidor público estiver percebendo e o da função gratificada, se rece-

bido por tempo igual ou superior a doze meses.
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§ 1º Integrará o cálculo do provento o valor das vantagens permanentes 

que o servidor público estiver percebendo. Redação dada pela Emenda Cons-

titucional n. 10, de 12 de dezembro de 1996.

§ 1º Integrará o cálculo do provento o valor das vantagens permanentes 

que o servidor público efetivo estiver percebendo e corresponderão à totali-

dade da remuneração. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 

de junho de 1999. Dispositivo revogado pela Emenda Constitucional n. 114, 

de 25 de novembro de 2019

§ 2º Fica facultado ao servidor público efetivo que, investido e em exer-

cício de cargo de provimento em comissão, contar na data do requerimento 

da aposentadoria, mais de cinco anos ininterruptos, ou seis interrompidos, no 

exercício de cargo em comissão, requerer a fixação dos proventos com base 

no valor do vencimento desse cargo.

§ 2º Os valores correspondentes ao exercício de cargos comissionados, 

funções gratificadas e funções de confiança integrarão os proventos de apo-

sentadoria quando o servidor efetivo preencher os requisitos estabelecidos 

em Lei Complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 10, de 

12 de dezembro de 1996.

§ 2º Considera-se abrangida pelo disposto no parágrafo anterior a grati-

ficação correspondente que o servidor público efetivo vier percebendo, por 

mais de dez anos, por opção permitida na legislação específica. Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999. Dispositivo revo-

gado pela Emenda Constitucional n. 114, de 25 de novembro de 2019

§ 3º Considera-se abrangida pelo disposto no parágrafo anterior a gra-

tificação correspondente que o servidor público efetivo vier percebendo por 

opção permitida na legislação específica. Dispositivo revogado pela Emenda 

Constitucional n. 10, de 12 de dezembro de 1996.

§ 3º Para efeito de aposentadoria é assegurada a contagem recíproca do 

tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, ru-

ral e urbana, hipótese em que os diversos sistemas de previdência social se 
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compensarão financeiramente na forma prevista em lei federal. Dispositivo 

incluído pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999. Dispositi-

vo revogado pela Emenda Constitucional n. 114, de 25 de novembro de 2019

§ 4º Sendo distintos os padrões do cargo em comissão ou os valores das 

gratificações recebidas por opção, o cálculo dos proventos será feito toman-

do-se por base a média dos respectivos vencimentos ou o vencimento do car-

go efetivo acrescido da média das gratificações computadas nos doze meses 

imediatamente anteriores ao pedido de aposentadoria. Dispositivo revogado 

pela Emenda Constitucional n. 10, de 12 de dezembro de 1996.

Art. 42 São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores 

nomeados em virtude de concurso público.

§ 1º A lei estabelecerá os critérios de avaliação para confirmação no cargo 

do servidor nomeado por concurso, antes da aquisição da estabilidade.

§ 2º O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença 

judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que 

lhe seja assegurada ampla defesa.

§ 3º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será 

ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de ori-

gem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em 

disponibilidade.

§ 4º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor público 

efetivo estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu adequado apro-

veitamento em outro cargo.

Art. 42. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores no-

meados para o cargo em provimento efetivo em virtude de concurso público. 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo: Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

I – em virtude de sentença judicial transitada em julgado; Dispositivo in-

cluído pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.
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II – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 

defesa; Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho 

de 1999.

III – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na 

forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Dispositivo incluído 

pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor público estável, 

será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido 

ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou 

posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor público 

estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao seu tem-

po de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a ava-

liação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

Seção III

Dos Servidores Públicos Militares

Art. 43. São servidores militares estaduais os integrantes da Polícia Militar.

Art. 43 São servidores militares estaduais os integrantes da Polícia Militar 

e do Corpo de Bombeiros Militar. Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 12, de 20 de agosto de 1997.

Art. 43. Os membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, ins-

tituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares do Esta-

do. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.
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§ 1º As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, 

são asseguradas em plenitude aos oficiais da Polícia Militar, da ativa, da re-

serva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos, postos e uniformes 

militares.

§ 1º As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, 

são asseguradas em plenitude aos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de 

Bombeiros Militar, da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos 

os títulos, postos e uniformes militares. Redação dada pela Emenda Constitu-

cional n. 12, de 20 de agosto de 1997.

§ 2º As patentes dos oficiais da Polícia Militar são conferidas pelo Gover-

nador do Estado.

§ 2º As patentes dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 

Militar são conferidas pelo Governador do Estado. Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 12, de 20 de agosto de 1997.

§ 3º O militar em atividade que aceitar cargo ou emprego público civil 

permanente será transferido para a reserva não remunerada.

§ 4º O militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou função pública tem-

porária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao 

respectivo quadro e enquanto permanecer nessa situação somente poderá 

ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas 

para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois 

anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a inatividade.

§ 5º Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve.

§ 6º O militar em serviço ativo não poderá ser filiado a partido político 

nem exercitar atividade político-partidária.

§ 7º O oficial da Polícia Militar só perderá o posto e a patente se for julgado 

indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de caráter perma-

nente do Tribunal de Justiça, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em 

tempo de guerra.
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§ 7º O oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar só perderá 

o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatí-

vel, por decisão de caráter permanente do Tribunal de Justiça, em tempo de 

paz, ou de Tribunal Especial, em tempo de guerra. Redação dada pela Emen-

da Constitucional n. 12, de 20 de agosto de 1997.

§ 8º O oficial condenado a pena privativa de liberdade superior a dois 

anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento 

previsto no parágrafo anterior.

§ 9º Respeitada a legislação federal pertinente, a lei disporá sobre os li-

mites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar 

para a inatividade.

§ 10 Aplica-se aos militares e a seus pensionistas o disposto no Art.39, §§ 

3º, 4º e 5º.

§ 10 Aplica-se aos militares e a seus pensionistas o disposto no Art.39, §§ 

7º, 8º e 9º desta Constituição. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 

23, de 29 de junho de 1999.

§ 11 Aplica-se ao militar o disposto no Art.7º, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX 

da Constituição Federal.

§ 11 Aplica-se ao militar o disposto no Art.7º, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, 

bem como no Art. 14, § 8º, ambos da Constituição da República Federativa do 

Brasil. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 12 O servidor público integrante da Polícia Militar e do Corpo de Bombei-

ros Militar usará, em serviço, o uniforme próprio de sua corporação, vedado o 

uso, em serviço, de qualquer outro tipo de vestimenta, contendo propaganda 

de empresas públicas ou privada. Dispositivo incluído pela Emenda Constitu-

cional n. 13, de 11 de setembro de 1998.

Art. 44. O exercício da função polícia militar é privativa do servidor pú-

blico militar de carreira, recrutado exclusivamente por concurso público de 

provas ou de provas e títulos, submetido a curso de formação específica.
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Art. 44 O exercício da função policial militar é privativo do servidor público 

militar de carreira, recrutado exclusivamente por concurso público de provas, 

ou de provas e títulos, submetido a curso de formação específica. Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 12, de 20 de agosto de 1997.

Art. 44. O exercício das funções de Policial Militar e de Bombeiro Militar é 

privativo do servidor público militar de carreira, recrutado exclusivamente por 

concurso público de provas e títulos, submetido a curso de formação específica. 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 44, de 11 de setembro de 2003.

Parágrafo único. O ingresso no quadro de oficiais, para provimento de pos-

to para o qual se exija graduação universitária específica, dar-se-á, na forma 

da lei, através de concurso público de provas e títulos.

Seção IV

Do Controle dos Atos Administrativos

Art. 45. O controle dos atos administrativos será exercido pelos Poderes 

Públicos e pela sociedade civil na forma que dispuser a lei.

§ 1º O controle popular será exercido, dentre outras formas, por audiência 

pública e recurso administrativo coletivo, e alcançará, inclusive, a fiscalização 

da execução orçamentária.

§ 2º São requisitos essenciais à validade do ato administrativo, além dos prin-

cípios estabelecidos no Art.32, caput, a motivação suficiente e a razoabilidade.

Art. 46. A Administração Pública tem o dever de anular seus próprios atos 

quando contiverem vícios que os tornem ilegais, bem como a faculdade de 

revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados, neste 

caso, os direitos adquiridos, além de observado, em qualquer circunstância, 

o devido processo legal.

Art. 47. A autoridade que, ciente de vícios invalidadores de ato adminis-

trativo, deixar de saná-los, incorrerá nas penalidades da lei por sua omissão

https://www.grancursosonline.com.br
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE121997.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE121997.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE442003.html


971

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

TÍTULO IV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I

DO PODER LEGISLATIVO

Seção I

Das Garantias e Composição

Art. 48. O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, constitu-

ída de Deputados, representantes do povo, eleitos na forma que dispuser a lei.

§ 1º Integram a Assembleia Legislativa os seguintes órgãos:

I – a Mesa;

II – o Plenário;

III – as Comissões;

§ 2º Ao Poder Legislativo é assegurada autonomia funcional, administra-

tiva e financeira.

§ 3º O Poder Legislativo elaborará sua proposta orçamentária com os de-

mais Poderes dentro dos limites estipulados na lei de diretrizes orçamentárias.

§ 4º Integrará o orçamento do Poder Legislativo o do Tribunal de Contas.

Art. 49. O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá 

ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o 

número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados 

Federais acima de doze.

§ 1º O mandato de Deputados será de quatro anos, aplicando-se-lhes as 

regras da Constituição Federal sobre o sistema eleitoral.

§ 2º A remuneração do Deputado será fixada antes das eleições, pela As-

sembleia Legislativa, em cada legislatura, para vigora na subsequente, sujei-

ta aos impostos gerais inclusive o de renda e os extraordinários.
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§ 2º O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por lei de iniciativa 

da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% (setenta e cinco por 

centro) daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais, ob-

servado o que dispõem os artigos 39, § 4º, 57, § 7º, 150, II, 153, III, e 153, 

§ 2º, I, todos da Constituição Federal. Redação dada pela Emenda Constitu-

cional n. 42, de 03 de julho de 2003.

§ 3º Cada legislatura terá a duração de quatro anos, iniciando-se com a 

posse dos Deputados.

Art. 50. O Deputado Estadual fará declaração de bens no ato da posse e 

no término do mandato.

Art. 51 O Deputado é inviolável, civil e penalmente, por quaisquer de suas 

opiniões, palavras e votos.

§ 1º Desde a expedição do diploma, o Deputado não poderá ser preso, sal-

vo em flagrante de crime inafiançável, nem processado criminalmente, sem 

prévia licença da Assembleia Legislativa.

§ 1º O Deputado, desde a expedição do diploma, será submetido a julga-

mento perante o Tribunal de Justiça. Redação dada pela Emenda Constitucio-

nal n. 34, de 29 de novembro de 2001.

§ 2º O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação 

suspende a prescrição enquanto durar o mandato.

§ 2º Desde a expedição do diploma, o Deputado não poderá ser preso, sal-

vo em flagrante de crime inafiançável, caso em que, os autos serão remetidos 

dentro de vinte e quatro horas à Assembleia Legislativa, que resolverá, pelo 

voto da maioria de seus membros, sobre a prisão. Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 34, de 29 de novembro de 2001.

§ 3º No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, 

dentro de vinte e quatro horas, à Assembleia Legislativa para que, pelo voto 

secreto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou 

não, a formação de culpa.
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§ 3º No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, 

dentro de vinte e quatro horas, à Assembleia Legislativa para que, pelo voto 

nominal da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou 

não, a formação de culpa. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 33, 

de 29 de novembro de 2001.

§ 3º Recebida a denúncia contra Deputado, por crime ocorrido após a di-

plomação, o Tribunal de Justiça dará ciência à Assembleia Legislativa, que por 

iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus 

membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 34, de 29 de novembro de 2001.

§ 4º O Deputado será submetido a julgamento perante o Tribunal de Justiça.

§ 4º O pedido de sustação será apreciado pela Assembleia Legislativa no 

prazo improrrogável de 45 (quarenta e cinco) dias do seu recebimento pela 

Mesa Diretora. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 34, de 29 de 

novembro de 2001.

§ 5º O Deputado não será obrigado a testemunhar sobre informações 

recebidas ou prestadas em razão ao exercício do mandato nem sobre as pes-

soas que lhe confiaram ou dele receberam informações.

§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o 

mandato. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 34, de 29 de novem-

bro de 2001. .

§ 6º A incorporação de Deputados, embora militar, às Forças Armadas, 

ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Assembleia 

Legislativa.

§ 6º O Deputado não será obrigado a testemunhar sobre informações 

recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato nem sobre as pes-

soas que lhe confiaram ou dele receberam informações. Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 34, de 29 de novembro de 2001.
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§ 7º As imunidades de Deputado subsistirão durante o estado de sítio, só 

podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da As-

sembleia Legislativa, nos casos de atos, praticados fora do seu recinto, que 

sejam incompatíveis com a execução da medida.

§ 7º A incorporação de Deputado, embora militar, às Forças Armadas, 

ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Assembleia 

Legislativa. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 34, de 29 de no-

vembro de 2001.

§ 8º As imunidades de Deputado subsistirão durante o estado de sítio, só 

podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da As-

sembleia Legislativa, nos casos de atos, praticados fora de seu recinto, que 

sejam incompatíveis com a execução da medida. Dispositivo incluído pela 

Emenda Constitucional n. 34, de 29 de novembro de 2001.

Art. 52. O Deputado não poderá:

I – desde a expedição do diploma:

a) firmar ou manter contrato com pessoas jurídica de direito público, autar-

quia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessioná-

ria de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado inclusive os de 

que seja demissível, ad nutum nas entidades constantes da alínea anterior;

II – desde a posse:

a) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor 

decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer 

função remunerada;

b) patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades a 

que se refere o inciso I, a;

c) ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo;

d) ocupar cargo ou função de que seja demissível ad nutum, nas entidades 

referidas no inciso I, a.
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Art. 53. Perderá o mandato o Deputado:

I – que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;

II – cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parla-

mentar;

III – que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte 

das sessões ordinárias, salvo licença ou missão autorizada pela Assembleia 

Legislativa;

IV – que perder ou tiver suspensos os seus direitos políticos;

V – quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Consti-

tuição Federal;

VI – que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.

§ 1º É incompatível com o decoro parlamentar além dos casos definidos 

no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas ao Deputado ou 

a percepção de vantagens indevidas.

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será declarada 

pela Assembleia Legislativa por voto nominal e maioria absoluta, mediante 

provocação da Mesa ou de partido político com representação na Casa, asse-

gurada ampla defesa.

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será declarada 

pela Assembleia Legislativa por voto nominal e maioria absoluta, mediante 

provocação da Mesa ou de partido político com representação na Casa, asse-

gurada ampla defesa. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 33, de 29 

de novembro de 2001.

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será declarada 

pela Assembleia Legislativa por voto secreto e maioria absoluta, mediante 

provocação da Mesa ou de partido político com representação na Casa, asse-

gurada ampla defesa. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 41, de 24 

de abril de 2003.
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§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será declarada 

pela Assembleia Legislativa, por maioria absoluta, mediante provocação da 

Mesa ou de partido político com representação na Casa, assegurada ampla de-

fesa. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 53, de 17 de julho de 2007.

§ 3º Nos casos previstos nos incisos III, IV e V, a perda será declarada 

pela Mesa, de ofício, ou mediante provocação de qualquer Deputado ou de 

partido político com representação na Assembleia Legislativa.

Art. 54. Não perderá o mandato o Deputado:

I – investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Se-

cretário de Estado, do Distrito Federal, de Território e de Prefeitura de Capital 

ou de chefe de missão diplomática temporária;

I – investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Se-

cretário de Estado, do Distrito Federal, de Território e de Prefeitura Municipal 

ou de chefe de missão diplomática temporária; Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 20, de 29 de junho de 1999.

II – licenciado pela Assembleia Legislativa por motivo de doença, ou para 

tratar de interesse particular, sem direito a remuneração, desde que, neste caso, 

o afastamento não seja superior a cento e vinte dias por sessão legislativa.

§ 1º O suplente será convocado nos casos de vaga decorrente da investidu-

ra em funções previstas no inciso I, ou de licença superior a cento e vinte dias.

§ 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preen-

chê-la se faltarem mais de quinze meses para o término do mandato.

§ 3º Na hipótese do inciso I, o Deputado poderá optar pela remuneração 

de seu mandato.

§ 3º Na hipótese do inciso I, o Deputado poderá optar pela remuneração 

de seu mandato, exceto se investido no cargo de Secretário Municipal quando 

receberá apenas a remuneração devida pelo Município. Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 20, de 29 de junho de 1999.
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Seção II

Das Atribuições da Assembleia Legislativa

Art. 55. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador do 

Estado, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especial-

mente sobre:

I – tributos, arrecadação e distribuição de rendas;

II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, opera-

ções de crédito e da dívida pública;

III – fixação e modificação do efetivo da Polícia Militar, nos termos da le-

gislação federal;

III – fixação e modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bom-

beiros Militar, nos termos da legislação federal; Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 12, de 20 de agosto de 1997.

IV – planos e programas estaduais, regionais e setoriais de desenvolvi-

mento;

V – transferência temporária da sede do governo;

VI – criação, incorporação, fusão, anexação e desmembramento de Municípios;

VII – divisão territorial em Municípios e organização administrativa do Es-

tado, judiciária, do Ministério Público, da Procuradoria-Geral, da Defensoria 

Pública e do Tribunal de Contas;

VIII – criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções 

públicas, bem como a fixação dos respectivos vencimentos;

IX – criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e ór-

gãos da administração direta, indireta e fundacional;

X – alienação, cessão, permuta ou arrendamento de imóveis públicos;

XI – exploração, permissão ou concessão de serviço público;

XII – instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e mi-

cro-regiões
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Art. 56. É de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, além de 

zelar pela preservação da sua competência legislativa em face de atribuição 

normativa dos outros Poderes:

I – eleger a Mesa;

II – dispor sobre seu regimento interno;

III – organizar os serviços administrativos de sua secretaria, da Procura-

doria-Geral e da polícia interna, provendo os respectivos cargos, na forma do 

Art.32, II;

IV – dispor sobre o quadro de seus funcionários;

V – criar, transformar ou extinguir cargos, empregos, e funções de seus 

serviços e fixar os respectivos vencimentos;

VI – conhecer do veto e sobre ele deliberar;

VII – autorizar o Governador e o Vice-Governador do Estado a se ausenta-

rem do País ou do Estado quando a ausência exceder a quinze dias;

VIII – aprovar ou suspender a intervenção estadual nos Municípios;

IX – sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 

regulamentar;

X – fixar para cada exercício financeiro, a remuneração do Governador, do 

Vice-Governador e dos Secretários de Estado.

X – iniciar o processo legislativo para a fixação do subsídio do Governador, 

do Vice-Governador e dos Secretários de Estado, observado o que dispõem os 

artigos 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III e 153, § 2º, I, todos da Constituição 

Federal; Redação dada pela Emenda Constitucional n. 42, de 03 de julho de 

2003.

XI – julgar as contas prestadas pelo Governador e apreciar os relatórios 

sobre a execução dos planos de governo;

XII – proceder à tomada de contas do Governador quando não apresenta-

das no prazo estabelecido nesta Constituição;

XIII – fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da ad-

ministração indireta;
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XIV – mudar temporariamente a sua sede;

XV – solicitar intervenção federal, quando necessária, para assegurar o 

livre exercício de suas funções;

XVI – autorizar ou aprovar convênios, acordos ou contratos a serem firma-

dos com os governos federal, estadual e municipal, com entidades de direito 

público ou privado, ou com particulares, dos quais resultem para o Estado 

quaisquer encargos não estabelecidos na lei orçamentária;

XVII – autorizar consulta plebiscitária e referenda popular;

XVIII – receber a renúncia de Deputado, do Governador, e do Vice-Gover-

nador do Estado;

XIX – escolher cinco sétimos dos membros do Tribunal de Contas do Estado;

XIX – escolher quatro dos membros do Tribunal de Contas do Estado; Re-

dação dada pela Emenda Constitucional n. 97, de 26 de março de 2014.

XX – aprovar, previamente, por voto secreto, após arguição em sessão 

pública, além de outros titulares de cargos que a lei determinar, a escolha de 

dois sétimos dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado indicados pelo 

Governador;

XX – aprovar, previamente, por voto nominal, após arguição em sessão 

pública, além de outros titulares de cargos que a lei determinar, a escolha 

de dois sétimos dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado indicados 

pelo Governador; Redação dada pela Emenda Constitucional n. 33, de 29 de 

novembro de 2001.

XX – aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão 

pública, além de outros titulares de cargos que a lei determinar, a escolha de 

dois sétimos dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado indicados pelo 

Governador; Redação dada pela Emenda Constitucional n. 41, de 24 de abril 

de 2003.

XX – aprovar, previamente, após arguição em sessão pública, além de ou-

tros titulares de cargos que a lei determinar, a escolha de 2/7 (dois sétimos) 

dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado indicados pelo Governador; 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 53, de 17 de julho de 2007.
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XX – aprovar previamente, após arguição em sessão pública, além de 

outros titulares de cargos que a lei determinar, a escolha de três dos Conse-

lheiros do Tribunal de Contas do Estado indicados pelo Governador; Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 97, de 26 de março de 2014.

XXI – processar e julgar o Governador e o Vice-Governador do Estado nos 

crimes de responsabilidade e os Secretários de Estado nos crimes da mesma 

natureza conexos com aqueles; (Dispositivo declarado inconstitucional por for-

ça do julgamento do mérito da ADI n. 4792 ES, em 27 de fevereiro de 2015)

Nota: ADI 4792 ES - Entrada: 7.6.2006 – Acórdão: DJE 24.4.2015.

Relatora: Min. Cármen Lúcia

Requerente: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Decisão Final (DJE 27.2.2015): O Tribunal, por maioria e nos termos 

do voto da Relatora, julgou procedente o pedido formulado para declarar a 

inconstitucionalidade do inciso XXI do art. 56 “processar e julgar o Gover-

nador e o Vice-Governador do Estado nos crimes de responsabilidade 

e os Secretários de Estado nos crimes da mesma natureza conexos 

com aqueles;” da Constituição do Estado do Espírito Santo.

XXII – aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de 

ofício, do Procurador-Geral de Justiça, antes do término do seu mandato;

XXII – aprovar, por maioria absoluta e por voto nominal, a exoneração, de 

ofício, do Procurador-Geral de Justiça, antes do término do seu mandato; Re-

dação dada pela Emenda Constitucional n. 33, de 29 de novembro de 2001.

XXII – aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de 

ofício, do Procurador Geral de Justiça, antes do término do seu mandato; Re-

dação dada pela Emenda Constitucional n. 41, de 24 de abril de 2003.

XXII – aprovar, por maioria absoluta a exoneração, de ofício, do Procura-

dor Geral de Justiça, antes do término do seu mandato; Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 53, de 17 de julho de 2007.
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XXIII – autorizar operações externas, de natureza financeira, de interesse 

do Estado, para posterior aprovação pelo Senado Federal;

XXIV – fixar a remuneração dos Deputados, para vigorar na legislatura 

seguinte, nos termos desta Constituição;

XXIV – iniciar o processo legislativo para a fixação do subsídio dos Deputa-

dos Estaduais de acordo com o § 2º do artigo 49; Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 42, de 03 de julho de 2003.

XXV – julgar as contas prestadas pelos membros da Mesa;

XXVI – dar posse aos Deputados;

XXVII – receber o compromisso de posse do Governador e o do Vice-Go-

vernador;

XXVIII – emendar esta Constituição;

XXIX – conceder título de cidadão espírito-santense. Dispositivo incluído 

pela Emenda Constitucional n. 62, de 23 de novembro de 2009.

Parágrafo único. No caso previsto no inciso XXI, funcionará como presi-

dente o do Tribunal de Justiça, limitando-se a condenação, que somente será 

proferida por dois terços dos votos da Assembleia Legislativa, perda do cargo, 

com inabilitação por oito anos para o exercício de função pública, sem preju-

ízo das demais sanções judiciais cabíveis.

Art. 57. A Assembleia Legislativa ou qualquer de suas comissões, através 

da Mesa, poderá convocar Secretário de Estado, para prestar, pessoalmente, 

informações sobre assunto previamente determinado, importando a ausência 

sem justificação adequada, crime de responsabilidade.

§ 1º O Secretário de Estado poderá comparecer à Assembleia Legislativa 

ou a qualquer das suas comissões, por iniciativa própria e mediante prévio 

entendimento com a Mesa, para expor assunto de relevância do seu órgão.

§ 2º A Mesa da Assembleia Legislativa poderá encaminhar pedidos de 

informação, por escrito, aos Secretários de Estado importando crime de res-

ponsabilidade a recusa ou não atendimento, no prazo de 30 (trinta) dias, bem 

como a prestação de informações falsas.
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§ 3º Caso as informações sejam consideradas insuficientes, o Secretário 

de Estado terá mais 10 (dez) dias para complementa-las.

Art. 57. A Assembleia Legislativa ou qualquer de suas comissões, atra-

vés da Mesa, poderá convocar Secretário de Estado, Presidente do Tribunal 

de Justiça, Presidente do Tribunal de Contas e o Procurador Geral da Justi-

ça, para prestar, pessoalmente, as informações sobre assunto previamente 

determinado, importando a ausência sem justificação adequada, crime de 

responsabilidade. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 08, de 17 de 

maio de 1996. (A expressão “Presidente do Tribunal de Justiça” foi declarada 

inconstitucional por força do julgamento do mérito da ADI n. 2911 – 8 ES, em 

21 de agosto de 2006) (A expressão “Procurador Geral de Justiça” foi decla-

rada inconstitucional por força do julgamento do mérito da ADI n. 5416 – em 

2 de abril de 2020)

§ 1º O Secretário de Estado, o Presidente do Tribunal de Justiça, o Presi-

dente do Tribunal de Contas e o Procurador Geral da Justiça, poderão compa-

recer à Assembleia Legislativa ou a qualquer das suas comissões, por iniciati-

va própria e mediante prévio entendimento com a Mesa, para expor assunto 

de relevância do seu órgão. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 08, 

de 17 de maio de 1996. (A Expressão: “Presidente do Tribunal de Justiça” foi 

declarada inconstitucional por força do julgamento do mérito da ADI n. 2911 

– 8 ES, em 21 de agosto de 2006)

§ 2º A Mesa da Assembleia Legislativa poderá encaminhar pedidos de in-

formação, por escrito, aos Secretários de Estado, Presidente do Tribunal de 

Justiça, Presidente do Tribunal de Contas e ao Procurador Geral da Justiça, 

importando crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento, no prazo 

de 30 (trinta) dias, bem como a prestação de informações falsas. Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 08, de 17 de maio de 1996. (A Expres-

são: “Presidente do Tribunal de Justiça” foi declarada inconstitucional por for-

ça do julgamento do mérito da ADI n. 2911 – 8 ES, em 21 de agosto de 2006) 

(A expressão “Procurador Geral de Justiça” foi declarada inconstitucional por 

força do julgamento do mérito da ADI n. 5416 – em 2 de abril de 2020)
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Nota: ADI n. 2911 - 8 ES – Entrada: 16.5.2005 - Acórdão: DJ.2.2.2007.

Relator: Min. Ayres Britto

Requerente: Procurador-Geral da Republica.

Decisão Final (DJ 21.8.2006): O Tribunal, por unanimidade, julgou proce-

dente, em parte, a ação direta, nos termos do voto do Relator para declarar 

a inconstitucionalidade da expressão “Presidente do Tribunal de Justi-

ça” inserta no caput e nos § § 1º e 2º do artigo 57 com redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 08, de 17/5/1996.

Nota: ADI n. 5416 - 8 ES – Entrada: 17.11.2015 - Acórdão: Sessão Vir-

tual de 27.03.2020 a 2.04.2020

Relator: Min. Gilmar Mendes

Requerente: Associação Nacional dos Membros do MP

Decisão Final: O Tribunal, por unanimidade, declarou a inconstitucionalida-

de das expressões “e o Procurador Geral de Justiça” no caput do art. 57 e no 

§ 2º do mesmo artigo.

§ 2º A Mesa da Assembleia Legislativa poderá encaminhar pedidos de in-

formação, por escrito, aos Secretários de Estado, ao Presidente do Tribunal 

de Contas e ao Procurador Geral da Justiça, importando crime de responsa-

bilidade a recusa ou não atendimento, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, 

bem como a prestação de informações falsas. Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 105, de 19 de outubro de 2016.

§ 3º Caso as informações previstas no parágrafo anterior sejam considera-

das insuficientes, será concedido mais 10 (dez) dias para a sua complementa-

ção. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 08, de 17 de maio de 1996.
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Seção III

Das Reuniões

Art. 58 A Assembleia Legislativa reunir-se-á, anualmente, na Capital do 

Estado, independentemente de convocação, de 15 de fevereiro a 30 de junho 

e de 1º de agosto a 15 de dezembro.

Art. 58 A Assembleia Legislativa reunir-se-á, anualmente, na capital do Es-

tado, independentemente de convocação, de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 

1º de agosto a 22 de dezembro. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 

50, de 20 de novembro de 2006, retificado no D.O. de 22 de novembro de 2006.

§ 1º As reuniões marcadas para as datas fixadas neste artigo serão trans-

feridas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, 

domingos ou feriados.

§ 2º A sessão legislativa ordinária não será interrompida enquanto não for 

aprovado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias.

§ 3º O regimento interno disporá sobre o uso da tribuna para manifesta-

ção popular.

§ 4º Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Assembleia Le-

gislativa reunir-se-á em sessão solene:

I – no dia 1º de janeiro subsequente à eleição, para dar posse aos Depu-

tados eleitos e receber o compromisso de posse do Governador e o do Vice-

-Governador;

II – no dia 15 de fevereiro subsequente à eleição, para inaugurar a legisla-

tura e, nos três anos seguintes, para instalação da sessão legislativa ordinária.

§ 4º Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Assembleia Le-

gislativa reunir-se-á em sessão solene: Redação dada pela Emenda Constitu-

cional n. 04, de 16 de junho de 1993.

I – no dia 1º de janeiro subsequente à eleição, para receber o compro-

misso de posse do Governador e o do Vice-Governador; Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 04, de 16 de junho de 1993.
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II – no dia 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para dar posse 

aos Deputados eleitos; Redação dada pela Emenda Constitucional n. 04, de 

16 de junho de 1993.

III – no dia 15 de fevereiro subsequente à eleição, para inaugurar a le-

gislatura e, nos três anos seguintes, para a instalação da sessão legislativa 

ordinária. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 04, de 16 de 

junho de 1993.

III – na primeira sessão subsequente à eleição, para inaugurar a legislatu-

ra e, nos três anos seguintes, para instalação de sessão legislativa ordinária. 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 56, de 18 de dezembro de 2007.

§ 5º A Assembleia Legislativa reunir-se-á, em sessão preparatória, a 1º 

de fevereiro, para, nos primeiro e terceiro anos da legislatura, eleger a Mesa, 

cujos membros terão um mandato de dois anos, proibida a recondução para 

o mesmo cargo no biênio imediatamente subsequente.

§ 5º A Assembleia Legislativa reunir-se-á, em sessões preparatórias, a 

partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus 

membros e eleição da Mesa, para mandato de dois anos, vedada a recondu-

ção para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 14, de 01 de dezembro de 1998.

§ 5º A Assembleia Legislativa reunir-se-á, em sessão preparatória, a 1º 

de fevereiro, para, nos primeiro e terceiro anos da legislatura, eleger a Mesa, 

cujos membros terão o mandato de dois anos, permitida a recondução para 

o mesmo cargo no biênio imediatamente subsequente. Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 15, de 14 de dezembro de 1998.

§ 5º A Assembleia Legislativa reunir-se-á, no primeiro ano de cada legis-

latura, em sessão preparatória, a 1º de fevereiro, para eleger os membros da 

Mesa para o primeiro biênio e em 15 de dezembro do ano anterior à terceira 

sessão legislativa ordinária, para eleição dos membros da Mesa para o segun-

do biênio, cujos membros terão o mandato de dois anos, permitida a recon-

dução para o mesmo cargo no biênio imediatamente subsequente. Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 27, de 12 de julho de 2000.
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§ 5º A Assembleia Legislativa reunir-se-á, em sessão preparatória, no 

dia 1º de fevereiro, para, no primeiro e terceiro anos da legislatura, eleger a 

Mesa, cujos membros terão o mandato de dois anos, proibida a recondução 

para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, inclusive na le-

gislatura seguinte. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 40, de 22 de 

abril de 2003.

§ 5º A Assembleia Legislativa reunir-se-á, em sessão preparatória, no 

dia 1º de fevereiro, para, no primeiro e terceiro anos da legislatura, eleger a 

Mesa, cujos membros terão o mandato de dois anos, proibida a recondução 

para o mesmo cargo no biênio imediatamente subsequente da mesma legis-

latura, ficando permitida a recondução para o mesmo cargo no biênio ime-

diatamente subsequente da legislatura seguinte. Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 99, de 09 de dezembro de 2014.

§ 5º A Assembleia Legislativa reunir-se-á, em sessão preparatória, no dia 

1º de fevereiro, para, no primeiro e terceiro anos da legislatura, eleger a Mesa, 

cujos membros terão o mandato de dois anos, sendo permitida ao Presidente a 

recondução para o mesmo cargo no biênio imediatamente subsequente. Reda-

ção dada pela Emenda Constitucional n. 104, de 17 de outubro de 2016.

§ 5º A Assembleia Legislativa reunir-se-á, em sessão preparatória, no dia 

1º de fevereiro, para: (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 113, de 

25 de novembro de 2019) (Dispositivo com eficácia suspensa pelo Mandado 

de Segurança Cível N. 0037226-79.2019.8.08.0000)

I – no primeiro ano da legislatura, dar posse aos seus membros, bem como 

eleger e dar posse à Mesa, cujos membros terão o mandato de dois anos, 

sendo permitida aos membros da Mesa a recondução para o mesmo car-

go no biênio imediatamente subsequente; (Dispositivo inserido pela Emenda 

Constitucional n. 113, de 25 de novembro de 2019) (Dispositivo com eficácia 

suspensa pelo Mandado de Segurança Cível N. 0037226-79.2019.8.08.0000)
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II – no terceiro ano da legislatura, dar posse à Mesa, cujos membros serão 

eleitos na forma do § 9º. (Dispositivo inserido pela Emenda Constitucional n. 

113, de 25 de novembro de 2019) (Dispositivo com eficácia suspensa pelo 

Mandado de Segurança Cível N. 0037226-79.2019.8.08.0000)

§ 6º A convocação extraordinária da Assembleia Legislativa far-se-á:

I – pelo Presidente da Assembleia Legislativa em caso de decretação de 

intervenção estadual em Município e para o compromisso de posse do Gover-

nador e o do Vice-Governador do Estado;

II – em caso de urgência ou interesse público relevante:

a) pelo Presidente da Assembleia Legislativa;

b) pelo Governador do Estado;

c) pela maioria de seus membros.

III – nos casos do inciso anterior, somente após aprovação da maioria 

absoluta dos membros da Assembleia Legislativa. Dispositivo incluído pela 

Emenda Constitucional n. 50, de 20 de novembro de 2006, retificado no D.O. 

de 22 de novembro de 2006.

§ 7º Na sessão legislativa extraordinária, a Assembleia Legislativa somen-

te deliberará sobre matéria para a qual foi convocada.

§ 7º Na sessão legislativa extraordinária, a Assembleia Legislativa somen-

te deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada, vedado o pagamento 

de parcela indenizatória em razão da convocação. (Redação dada pela Emen-

da Constitucional n. 50, de 20 de novembro de 2006, Retificado no D.O. de 

22 de novembro de 2006)

§ 8º A eleição para a Mesa da Assembleia Legislativa ou o preenchimento 

de qualquer vaga nela ocorrida dar-se-ão por votos nominal e aberto. Dispo-

sitivo incluído pela Emenda Constitucional n. 40, de 22 de abril de 2003.

§ 9º Excetua-se da proibição de recondução prevista no § 5º deste artigo 

o candidato que tenha exercido mandato de membro da Mesa Diretora no bi-

ênio anterior ao que está em disputa, por período inferior a 365 (trezentos e 

sessenta e cinco) dias, e que não tenha sido originalmente eleito para o mes-

mo cargo a que for concorrer. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional 

n. 90, de 04 de dezembro de 2012.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ece1132019.html#A1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ece1132019.html#A1
https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php?option=com_ediario&view=contents&layout=fulltext&data=20191212&idorgao=861&catid=51
https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php?option=com_ediario&view=contents&layout=fulltext&data=20191212&idorgao=861&catid=51
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE502006.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE502006.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE502006.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE502006.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE502006.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE502006.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE402003.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE402003.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE902012.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE902012.html


988

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 9º Em data e hora previamente designadas pelo Presidente da Assem-

bleia Legislativa, antes do início do terceiro ano de cada legislatura, sob a 

direção da Mesa Diretora, realizar-se-á a eleição da Mesa, cujos membros te-

rão mandato de dois anos e serão empossados na forma do inciso II do § 5º, 

sendo permitida aos membros da Mesa a recondução para o mesmo cargo no 

biênio imediatamente subsequente. (Redação dada pela Emenda Constitucio-

nal n. 113, de 25 de novembro de 2019) (Dispositivo com eficácia suspensa 

pelo Mandado de Segurança Cível N. 0037226-79.2019.8.08.0000)

Art. 59 Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações 

da Assembleia Legislativa serão tomadas por maioria dos votos, presente a 

maioria absoluta de seus membros.

Parágrafo único. É vedado o voto secreto nas deliberações da Assembleia 

Legislativa. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 53, de 17 de 

julho de 2007.

Seção IV

Das Comissões

Art. 60. A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e tempo-

rárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no regimento 

interno ou no ato de que resultar sua criação.

§ 1º Na constituição da Mesa e na de cada comissão é assegurada, tanto 

quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos par-

lamentares representados na Assembleia Legislativa.

§ 2º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:

I – discutir e votar parecer sobre proposições;

II – realizar audiências públicas com entidades de sociedade civil;

III – convocar Secretário de Estado para prestar informações sobre assun-

tos inerentes às suas atribuições;

IV – convocar dirigente de autarquia, de empresa pública, de sociedade 

de economia mista e de fundação instituída ou mantida pelo Poder Público 

Estadual;
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V – acompanhar os atos de regulamentação do Poder Executivo, velando 

por sua completa adequação às normas constitucionais e legais;

VI – receber petições, reclamações, representação ou queixa de qualquer 

pessoa contra ato ou omissão de autoridade pública, de dirigente de órgão ou 

entidade da administração indireta e fundacional e de concessionário ou de 

permissionário de serviço publico;

VII – acompanhar a execução orçamentária;

VIII – solicitar depoimento de autoridade pública, de dirigente de órgão da 

administração indireta ou fundacional e de cidadão;

IX – apreciar programas de obras e planos estaduais, regionais e setoriais 

de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer;

X – promover, através da Mesa, a defesa extrajudicial e judicial dos inte-

resses e direitos difusos ou coletivos. Dispositivo incluído pela Emenda Cons-

titucional n. 28, de 12 de julho de 2000.

XI – discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, 

a competência do Plenário, salvo se houver recurso de 1/5 (um quinto) dos 

membros da Casa. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 

09 de outubro de 2003.

§ 3º As Comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-

vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no 

regimento interno da Assembleia Legislativa, serão criadas mediante reque-

rimento de um terço dos seus membros para apuração de fato determinado 

e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao 

Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos 

infratores, no prazo de noventa dias.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa da Assem-

bleia Legislativa, eleita na última sessão ordinária do período legislativo, com 

atribuições definidas no regimento interno, observada, quanto possível, a re-

presentação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares.
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Seção V

Do Processo Legislativo

Art. 61. O processo legislativo compreende a elaboração de:

I – emendas à Constituição;

II – leis complementares;

III – leis ordinárias;

IV – decretos legislativos;

V – resoluções.

Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, 

alteração e consolidação das leis.

Subseção I

Da Emenda à Constituição

Art. 62. A Constituição poderá ser emendada mediante propostas:

I – de um terço, no mínimo, dos membros da Assembleia Legislativa;

II – do Governador do Estado;

III – de iniciativa popular, na forma do Art.69;

IV – de um terço, no mínimo, das Câmaras Municipais.

§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção fede-

ral, de estado de defesa ou de estado de sítio que abranja o território do Estado.

§ 2º A proposta será discutida e votada em dois turnos, considerando-se apro-

vada quando obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos membros da Casa.

§ 2º A proposta será discutida e votada em dois turnos, considerando-se 

aprovada quando obtiver, em ambos, quatro quintos dos votos dos membros 

da Casa. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 03, de 11 de dezembro 

de 1990.
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Nota: ADI n. 486 - 7 ES – Entrada: 18.4.1991 – Acórdão: DJ 10.11.2006.

Relator: Min. Celso de Mello

Requerente: Procurador-Geral da República

Decisão Final (DJ 24.11.2006): Por votação unânime, o Tribunal julgou 

procedente a ação direta, nos termos do voto do Relator para declarar a 

inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 03 de 11.12.90, do 

Estado do Espírito Santo.

§ 2º A proposta será discutida e votada em dois turnos, considerando-se 

aprovada quando obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos membros da 

Casa. (Dispositivo revigorado por força do julgamento do mérito da ADI n.. 

486-7, que declarou inconstitucional a Emenda Constitucional n. 03, de 11 de 

dezembro de 1990)

§ 2º A proposta será discutida e votada em dois turnos, considerando-se apro-

vada quando obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos membros da Casa. 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 14, de 01 de dezembro de 1998.

§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pela Mesa da Assembleia 

Legislativa, com o respectivo número de ordem.

§ 4º A matéria constante da proposta de emenda rejeitada ou havida por 

prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

Subseção II

Da Leis

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assem-

bleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério 

Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Art. 63 A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da 

Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 

Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os re-

quisitos estabelecidos nesta Constituição. Redação dada pela Emenda Consti-

tucional n. 101, de 15 de julho de.2015.
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Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 

leis que disponham sobre:

I – criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração 

direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua re-

muneração;

II – fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar;

II – fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de 

Bombeiros Militar; Redação dada pela Emenda Constitucional n. 12, de 20 de 

agosto de 1997.

III – organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, servi-

ços públicos e pessoal da administração;

III – organização administrativa e pessoal da administração do Poder Exe-

cutivo; Redação dada pela Emenda Constitucional n. 30, de 13 de junho de 

2001. (ADI n. 2755 – julgada improcedente)

IV – servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provi-

mento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferên-

cia de militares para a inatividade;

V – organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e 

da Defensoria Pública; (ADI n. 400 – aguardando julgamento)

VI – criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e ór-

gãos do Poder Executivo.

Art. 64. Não será admitido aumento da despesa prevista:

I – nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado, ressalva-

do o disposto no Art.151, §§ 2º e 3º;

II – nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da As-

sembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça e do Ministério Público.

Art. 65. O Governador do Estado poderá solicitar urgência para aprecia-

ção de projetos de sua iniciativa.
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§ 1º Se, no caso de urgência, a Assembleia Legislativa não se manifestar 

em até quarenta e cinco dias sobre a proposição, esta deverá ser incluída na 

ordem do dia, sobrestando-se a deliberação dos demais assuntos, para que 

se ultime a votação.

§ 2º O prazo estabelecido no parágrafo anterior não corre nos períodos de 

recesso nem se aplica aos projetos de lei complementar.

Art. 66 Concluída a votação de um projeto, a Assembleia Legislativa en-

viará ao Governador do Estado que, aquiescendo, o sancionará.

§ 1º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Governador do Estado 

importará sanção.

§ 2º Se o Governador do Estado considerar o projeto, no todo ou em par-

te, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou par-

cialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, 

e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da Assembleia 

Legislativa os motivos do veto.

§ 3º O veto parcial deverá abranger texto integral de artigo, de parágrafo, 

de inciso ou de alínea.

§ 4º O veto será apreciado pela Assembleia Legislativa dentro de trin-

ta dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da 

maioria absoluta dos Deputados, em escrutínio secreto.

§ 4º O veto será apreciado pela Assembleia Legislativa dentro de trin-

ta dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da 

maioria absoluta dos Deputados, em escrutínio nominal. Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 33, de 29 de novembro de 2001.

§ 4º O veto será apreciado pela Assembleia Legislativa dentro de trin-

ta dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da 

maioria absoluta dos Deputados, em escrutínio secreto. Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 41, de 24 de abril de 2003.
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§ 4º O veto será apreciado pela Assembleia Legislativa dentro de 30 (trin-

ta) dias, a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da 

maioria absoluta dos Deputados. Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 53, de 17 de julho de 2007.

§ 5º Se o veto for rejeitado, será o projeto enviado ao Governador do Es-

tado para promulgação.

§ 6º Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no § 4º, o veto será 

colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais propo-

sições até sua votação final.

§ 7º Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo 

Governador do Estado, nos casos dos §§ 1º e 5º, o Presidente da Assembleia 

Legislativa a promulgará. Se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-

-Presidente fazê-lo.

Art. 67. A matéria constante do projeto de lei rejeitado somente poderá 

constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante pro-

posta da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa.

Art. 68 As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos 

membros da Assembleia Legislativa e receberão numeração sequencial dis-

tinta da atribuída às leis ordinárias.

Parágrafo único. São leis complementares, entre outras de caráter estru-

tural, as seguintes:

I – lei do sistema financeiro e do sistema tributário;

II – lei de organização judiciária;

III – estatuto e lei ordinária do Ministério Público;

IV – lei orgânica do Tribunal de Contas;

V – lei orgânica da Procuradoria-Geral do Estado;

VI – lei orgânica da Defensoria Pública;

VII – estatuto e lei orgânica do Magistério Público;

VIII – estatuto dos funcionários públicos civis do Estado;

IX – estatuto e lei orgânica da Polícia Civil;
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X – estatuto e lei orgânica da Polícia Militar;

XI – estatuto e Lei Orgânica do Corpo de Bombeiros Militar. Dispositivo 

incluído pela Emenda Constitucional n. 12, de 20 de agosto de 1997.

Subseção III

Da Iniciativa Popular

Art. 69. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à As-

sembleia Legislativa de projeto de lei ou proposta de emenda à Constituição, 

devidamente articulados e subscritos por, no mínimo, um por cento do elei-

torado estadual, distribuído em pelo menos cinco Municípios com um mínimo 

de dois por cento dos eleitores de cada um dos Municípios.

Parágrafo único. As proposições de iniciativa popular poderão ser subscritas 

por meio eletrônico, através da Rede Mundial de Computadores, a Internet. 

Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2012.

§ 1º As proposições de iniciativa popular poderão ser subscritas por meio 

eletrônico, através da Rede Mundial de Computadores, a Internet. Parágrafo 

único transformado em §1º com Redação dada pela Emenda Constitucional n. 

102, de 17 de novembro de 2015.

§ 2º Os projetos serão discutidos e votados no prazo máximo de noventa 

dias, garantida a defesa em Plenário por um de seus cinco primeiros signa-

tários. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 102, de 17 de no-

vembro de 2015.

§ 3º Não tendo sido votado até o encerramento da sessão legislativa, des-

de que respeitado o prazo do § 2º, o projeto estará automaticamente inscrito 

para a votação na sessão seguinte da mesma legislatura ou na primeira ses-

são da legislatura subsequente. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucio-

nal n. 102, de 17 de novembro de 2015.
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Seção VI

Da Fiscalização Contábil, Financeira,  

Orçamentária, Operacional e Patrimonial

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial do Estado, dos Municípios e das entidades da administração di-

reta e indireta dos seus Poderes constituídos, quanto aos aspectos de lega-

lidade, legitimidade e economicidade, aplicação das subvenções e renúncias 

de receitas será exercida pela Assembleia Legislativa e Câmara Municipais, 

nas suas respectivas jurisdições, mediante controle externo e pelo sistema de 

controle interno de cada um dos Poderes.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física, jurídica ou enti-

dade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, 

bens e valores públicos ou pelos quais o Estado ou os Municípios respondam, 

ou que em nome destes, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Art. 71. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou da Câ-

mara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado 

ao qual compete:

I – apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado e 

pela Mesa da Assembleia Legislativa, mediante parecer prévio a ser elaborado 

em sessenta dias a contar do seu recebimento;

Nota: ADI 1964 - 3 ES – Entrada: 9.3.1999 – Acórdão: DJE 9.10.2014.

Relator: Min. Dias Toffoli

Requerente: Procurador-Geral da Republica.

Decisão Final (DJE 31.10.2014): O Tribunal, por unanimidade e nos termos 

do voto do Relator, julgou prejudicada a ação em relação às expressões “e 

pela Mesa da Assembleia Legislativa” e “e Mesas das Câmaras Muni-

cipais”, em virtude de alteração substancial da redação dos incisos I e II do 

art. 71 da Constituição do Estado do Espírito Santo a qual resultou na elimi-

nação das expressões impugnadas.
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I – apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado, 

mediante parecer prévio a ser elaborado em sessenta dias a contar do seu re-

cebimento; Redação dada pela Emenda Constitucional n. 63, de 30.11.2009.

II – emitir parecer prévio sobre as contas que os Prefeitos e Mesas das 

Câmaras Municipais devem prestar, anualmente, em até doze meses a contar 

do seu recebimento;

Nota: ADI 1964 - 3 ES – Entrada: 9.3.1999 – Acórdão: DJE 9.10.2014.

Relator: Min. Dias Toffoli

Requerente: Procurador-Geral da Republica.

Decisão Final (DJE 31.10.2014): O Tribunal, por unanimidade e nos termos 

do voto do Relator, julgou prejudicada a ação em relação às expressões “e 

pela Mesa da Assembleia Legislativa” e “e Mesas das Câmaras Muni-

cipais”, em virtude de alteração substancial da redação dos incisos I e II do 

art. 71 da Constituição do Estado do Espírito Santo a qual resultou na elimi-

nação das expressões impugnadas.

II – emitir parecer prévio sobre as contas dos Prefeitos, e julgar as contas 

do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e das Mesas da Assembleia Le-

gislativa e das Câmaras Municipais, em até doze meses, a contar do seu re-

cebimento; Redação dada pela Emenda Constitucional n. 63, de 30.11.2009.

II – emitir parecer prévio sobre as contas dos Prefeitos, em até vinte e 

quatro meses, a contar do seu recebimento, e julgar as contas do Tribunal 

de Justiça, do Ministério Público e das Mesas da Assembleia Legislativa e das 

Câmaras Municipais, em até dezoito meses, a contar dos seus recebimentos; 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 74, de 30 de novembro de 2011.

III – julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por di-

nheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas 

as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelos Poderes Públicos Es-

tadual e Municipal e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio 

ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário, exceto as previstas 

nos arts. 29, § 2º, e 56, XI e XXV;
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IV – apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de 

pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, inclusive nas 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuada as nomeações 

para cargo de provimento em comissão, bem como apreciar as concessões 

de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores 

que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

V – realizar, por iniciativa própria, da Assembleia Legislativa ou da Câmara 

Municipal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de na-

tureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas uni-

dades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário e demais 

entidades referidas no inciso III;

VI – fiscalizar a aplicação de qualquer recurso repassado pelo Estado a Mu-

nicípio, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres;

VII – fiscalizar os cálculos das cotas do imposto sobre as operações relati-

vas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, devidas aos Municípios;

VIII – prestar as informações solicitadas pela Assembleia Legislativa, Câ-

mara Municipal ou por qualquer de suas comissões sobre a fiscalização con-

tábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e sobre resultados de 

auditorias e inspeções realizadas;

IX – aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irre-

gularidade de contas, as sanções previstas em lei que estabelecerá, dentre 

outras cominações, multa proporcional ao vulto do dano causado ao erário;

X – assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências ne-

cessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;

XI – sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando 

a decisão à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal;

XII – representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos 

apurados.
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§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pela 

Assembleia Legislativa ou Câmara Municipal que, de imediato, solicitará ao 

Poder Executivo as medidas cabíveis.

§ 2º Se a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal ou o Poder Executi-

vo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo 

anterior o Tribunal de Contas decidirá a respeito.

§ 3º As decisões do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito 

ou multa terão eficácia de título executivo.

§ 4º O Tribunal de Contas, trimestral e anualmente, encaminhará relatório de 

suas atividades à Assembleia Legislativa, à qual prestará contas, na forma da lei.

§ 4º O Tribunal de Contas, trimestral e anualmente, encaminhará relatório 

de suas atividades à Assembleia Legislativa, à qual prestará contas, cabendo 

a sua comissão específica de caráter permanente, prevista no artigo 151, de-

liberar sobre as contas prestadas. Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 63, de 30.11.2009.

Art. 72. O Tribunal de Contas prestará, quando solicitado, orientação téc-

nica às Prefeituras e Câmaras Municipais, na forma definida em lei.

Art. 73 A comissão permanente específica dos Poderes Legislativos Esta-

dual e Municipais, diante de indícios de despesas não autorizadas ainda que 

sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprova-

dos, poderá, pela maioria absoluta dos seus membros, solicitar à autoridade 

governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclareci-

mentos necessários.

§ 1º Não prestados os esclarecimentos ou considerados estes insuficien-

tes, a comissão a que se refere o caput deste artigo solicitará ao Tribunal de 

Contas pronunciamento conclusivo sobre a matéria no prazo de trinta dias.

§ 2º Entendendo o Tribunal de Contas irregular a despesa, a comissão, se 

julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia 

pública proporá à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal a sustação 

da despesa.
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Art. 74. O Tribunal de Contas do Estado, integrado por sete Conselheiros, 

tem sede na Capital do Estado quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo 

o território estadual, exercendo as seguintes atribuições:

a) eleger seu Presidente e elaborar seu regimento interno;

b) organizar sua secretaria e seus serviços auxiliares;

c) prover, por concurso público de provas ou de provas e títulos, os cargos 

necessários a seus serviços internos, exceto os de confiança assim definidos 

em lei, obedecendo o disposto no Art.154;

d) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos 

servidores de sua secretaria.

Art. 74. O Tribunal de Contas do Estado, integrado por sete Conselheiros, 

tem sede na Capital do Estado, quadro próprio de pessoal e jurisdição em 

todo o território estadual, exercendo, no que couber, as seguintes atribuições: 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 17, de 07 de abril de 1999.

a) eleger seu Presidente e elaborar seu regimento interno; Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 17, de 07 de abril de 1999.

b) organizar sua secretaria e serviços auxiliares; Redação dada pela Emen-

da Constitucional n. 17, de 07 de abril de 1999.

c) prover, por concurso público de provas ou de provas e títulos, os cargos 

necessários a seus serviços internos, ressalvadas as nomeações para cargos 

de provimento em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exonera-

ção. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 17, de 07 de abril de 1999.

d) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros, aos 

substitutos de Conselheiros, e aos servidores de sua secretaria. Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 17, de 07 de abril de 1999.

§ 1º Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão escolhidos 

dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco 

anos de idade, idoneidade moral, reputação ilibada e notórios conhecimen-

tos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública, 

com mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profis-

sional nas áreas referidas, obedecidas as seguintes condições:
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I – dois sétimos indicados pelo Governador do Estado, com aprovação da 

Assembleia Legislativa sendo escolhidos, alternadamente, dentre auditores 

e membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado, in-

dicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e 

merecimento; (Dispositivo declarado inconstitucional por força do julgamento 

do mérito da ADI n. 419 ES, em 20 de outubro de 1995)

Nota: ADI n. 419 ES – Entrada: 17.12.1990 – Acórdão: DJ 24.11.1995.

Relator: Min. Francisco Rezek

Requerente: Governador do Estado do Espírito Santo

Decisão Final (DJ 20.10.1995): Por votação unânime, o Tribunal julgou 

procedente a ação e declarou a inconstitucionalidade do inciso I, § 001 º do 

art. 074 da Constituição do Estado do Espírito Santo - Plenário, 11.10.1995.

II – cinco sétimos escolhidos pela Assembleia Legislativa.

§ 1º Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão escolhidos 

dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco 

anos de idade, reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, contá-

beis, econômicos, financeiros ou de administração pública, com mais de dez 

anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional nas áreas re-

feridas, obedecendo-se a seguinte proporção e condições: Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 09, de 04 de julho de 1996.

I – 01 (um) de livre escolha do Governador do Estado, com aprovação da 

Assembleia Legislativa; Redação dada pela Emenda Constitucional n. 09, de 

04 de julho de 1996.

II – 04 (quatro) escolhidos pela Assembleia Legislativa; Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 09, de 04 de julho de 1996.

III – 02 (dois) alternadamente dentre auditores e membros do Ministério 

Público junto ao Tribunal de Contas, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, 

segundo os critérios de antiguidade e merecimento, escolhidos pelo Governa-

dor do Estado, com aprovação da Assembleia Legislativa. Dispositivo incluído 

pela Emenda Constitucional n. 09, de 04 de julho de 1996.
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§ 1º Os Conselheiros do Tribunal serão nomeados dentre brasileiros que 

satisfaçam os seguintes requisitos: Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 17, de 07 de abril de 1999.

a) ter mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade; 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 17, de 07 de abril de 1999.

b) possuir idoneidade moral e reputação ilibada; Redação dada pela Emen-

da Constitucional n. 17, de 07 de abril de 1999.

c) ter notórios conhecimentos jurídicos, ou contábeis, ou econômicos e fi-

nanceiros ou de administração pública, com mais de dez anos de exercício de 

função, ou de cargo público, ou de efetiva atividade profissional nas áreas refe-

ridas. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 17, de 07 de abril de 1999.

§ 2º Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado terão as mesmas 

garantias, prerrogativas e impedimentos dos Desembargadores do Tribunal 

de Justiça bem como vencimentos e vantagens, não podendo exceder a qual-

quer título a remuneração do Deputado Estadual e somente poderão aposen-

tar-se com as vantagens do cargo quando o tenha exercido, efetivamente, 

por mais de cinco anos.

§ 2º Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado terão as mesmas 

garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos De-

sembargadores do Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com 

as vantagens do cargo quando tiverem exercido efetivamente por mais de 

cinco anos. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 02, de 11 de dezem-

bro de 1990.

§ 2º Os Conselheiros do Tribunal de Contas serão escolhidos na seguinte or-

dem: Redação dada pela Emenda Constitucional n. 17, de 07 de abril de 1999.

a) três, pela Assembleia Legislativa; Dispositivo incluído pela Emenda 

Constitucional n. 17, de 07 de abril de 1999.

b) um, uma vez pelo Governador do Estado, e duas vezes pela Assembleia 

Legislativa, alternada e sucessivamente. Dispositivo incluído pela Emenda 

Constitucional n. 17, de 07 de abril de 1999.
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c) um, pela Assembleia Legislativa; Dispositivo incluído pela Emenda Cons-

titucional n. 17, de 07 de abril de 1999.

d) dois, pelo Governador do Estado com aprovação da Assembleia Legis-

lativa, alternadamente, entre os substitutos de Conselheiros e membros do 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado, indicados por este, 

em lista tríplice, segundo critérios de antiguidade e merecimento; Dispositivo 

incluído pela Emenda Constitucional n. 17, de 07 de abril de 1999.

a) 03 (três) pela Assembleia Legislativa; Redação dada pela Emenda Cons-

titucional n. 26, de 13 de abril de 2000.

b) 01 (um) pelo Governador do Estado, com aprovação da Assembleia 

Legislativa; Redação dada pela Emenda Constitucional n. 26, de 13 de abril 

de 2000.

c) 01 (um) pela Assembleia Legislativa; Redação dada pela Emenda Cons-

titucional n. 26, de 13 de abril de 2000.

d) 01 (um), duas vezes pela Assembleia Legislativa, e uma vez pelo Go-

vernador do Estado, com aprovação da Assembleia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo, alternada e sucessivamente; Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 26, de 13 de abril de 2000.

e) 01 (um), pelo Governador do Estado, com aprovação da Assembleia 

Legislativa, alternadamente, entre os Auditores ou membros do Ministério 

Público, indicado segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Dispo-

sitivo incluído pela Emenda Constitucional n. 26, de 13 de abril de 2000.

§ 2º Os Conselheiros do Tribunal de Contas serão escolhidos obedecendo-

-se a seguinte proporção: Redação dada pela Emenda Constitucional n. 38, 

de 17 de abril de 2002.

I – 03 (três) de escolha do Governador do Estado, com aprovação da 

Assembleia Legislativa, observando a condição de: Dispositivo incluído pela 

Emenda Constitucional n. 38, de 17 de abril de 2002.

a) 01 (um) de livre indicação, com aprovação da Assembleia Legislativa; 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 38, de 17 de abril de 2002.
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b) 02 (dois) alternadamente dentre Auditores e Membros do Ministério 

Público junto ao Tribunal de Contas, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, 

segundo os critérios de antiguidade e merecimento, e recebida as indicações 

o Governador do Estado, indicará um que submeterá à aprovação da Assem-

bleia Legislativa. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 38, de 17 de 

abril de 2002.

II – 04 (quatro) escolhidos pela Assembleia Legislativa; Dispositivo inclu-

ído pela Emenda Constitucional n. 38, de 17 de abril de 2002.

§ 3º Os Conselheiros, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, serão 

processados e julgados, originalmente, pelo Superior Tribunal de Justiça.

§ 3º Os Conselheiros terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedi-

mentos e subsídios dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, 

e somente poderão aposentar-se quando tiverem exercido o cargo, efetiva-

mente por mais de cinco anos. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 

17, de 07 de abril de 1999.

§ 4º Os auditores quando em substituição a Conselheiros terão as mesmas 

garantias e impedimentos dos titulares e quando no exercício das demais atri-

buições de judicatura as mesmas garantias e impedimentos dos juízes de direito.

§ 4º Os Conselheiros, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, serão 

processados e julgados, originariamente, pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 17, de 07 de abril de 1999.

§ 5º Os auditores do Tribunal de Contas do Estado, substitutos legais dos 

Conselheiros, serão nomeados, dentre os brasileiros com mais de trinta e cin-

co e menos de sessenta anos de idade, idoneidade moral, reputação ilibada 

e notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros, ou 

de administração pública com mais de dez anos de exercício de função ou de 

efetiva atividade profissional, comprovados em concurso público de provas e 

títulos convocado para este fim específico.
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§ 5º Os auditores do Tribunal de Contas do Estado, observada a ordem de 

antiguidade, além de outras atribuições definidas em lei, são os substitutos 

legais dos Conselheiros e serão nomeados, depois de aprovada a escolha pela 

Assembleia Legislativa, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco anos e 

menos de sessenta anos de idade, de idoneidade moral, e Bacharéis em Di-

reito, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis de nível superior, ou com mais 

de dez anos de exercício de função pública comprovada. Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 16, de 14 de dezembro de 1998.

Nota: ADI 1966 – 0 / ES – Entrada: 10.3.1999 - Acórdão: DJ de 

7.5.1999.

Requerente: Partidos dos Trabalhadores.

Requerente: Min. Ellen Grace

Decisão Final (DJE 10.2.2004): O Tribunal, por votação unânime, deferiu, 

em parte, o pedido de medida cautelar, para suspender, em parte, a eficá-

cia do § 5º do art. 74 Constituição do Estado de Espírito Santo, com reda-

ção dada pela Emenda Constitucional n. 16/98, a expressão “e serão 

nomeados, depois de aprovada a escolha pela Assembleia Legislativa, 

dentre brasileiros com mais de trinta e cinco anos e menos de sessen-

ta anos de idade, de idoneidade moral, e Bacharéis em Direito, Ciên-

cias Econômicas, Ciências Contábeis de nível superior, ou com mais 

de dez anos de exercício de função pública comprovada”.

§ 5º Os auditores do Tribunal de Contas do Estado, observada a ordem de 

antiguidade, além de outras atribuições definidas em lei, são os substitutos 

legais dos Conselheiros. (Expressão: “e serão nomeados, depois de aprovada 

a escolha pela Assembleia Legislativa, dentre brasileiros com mais de trinta 

e cinco anos e menos de sessenta anos de idade, de idoneidade moral, e Ba-

charéis em Direito, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis de nível superior, 

ou com mais de dez anos de exercício de função pública comprovada”. Decla-

rada Inconstitucional por força do julgamento do mérito da ADI n. 1966 - 0, 

em 10 de fevereiro de 2004)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE161998.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE161998.html
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADI&documento=&s1=near((ESP%CDRITO,SANTO),1, TRUE)&numProcesso=1966
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADI&documento=&s1=near((ESP%CDRITO,SANTO),1, TRUE)&numProcesso=1966
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADI&documento=&s1=near((ESP%CDRITO,SANTO),1, TRUE)&numProcesso=1966
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADI&documento=&s1=near((ESP%CDRITO,SANTO),1, TRUE)&numProcesso=1966
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADI&documento=&s1=near((ESP%CDRITO,SANTO),1, TRUE)&numProcesso=1966
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADI&documento=&s1=near((ESP%CDRITO,SANTO),1, TRUE)&numProcesso=1966
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADI&documento=&s1=near((ESP%CDRITO,SANTO),1, TRUE)&numProcesso=1966


1006

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 5º Os Conselheiros, nas suas faltas e impedimentos, serão substituídos 

na forma determinada em lei Redação dada pela Emenda Constitucional n. 

17, de 07 de abril de 1999.

§ 6º Os substitutos de Conselheiros, em número de sete, quando no efe-

tivo exercício da substituição, terão as mesmas garantias e impedimentos do 

titular. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 17, de 07 de abril 

de 1999. (Dispositivo Declarado Inconstitucional por força do julgamento do 

mérito da ADI n. 1994-5 / ES, em 31 de maio de 2006)

Nota: ADI 1994 - 5 / ES - Entrada: 9.9.1999 – Acórdão: DJ 8.9.2006.

Requerente: Assoc. dos Membros dos TCs do Brasil - ATRICON.

Relator: Min Eros Grau

Decisão Final (DJ 31.5.2006): O Tribunal, por unanimidade, julgou proce-

dente a ação direta, nos termos do voto do Relator, para suspender a eficácia 

do § 006 º do art. 074 e do art. 279, ambos da Constituição do Estado de 

Espírito Santo, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 017, 

de 07/04/1999, e de toda a Lei Complementar n. 142, de 04/02/1999, 

que promoveu alterações na Lei Complementar n. 032, de 19/01/1993, do 

mesmo Estado. Plenário, 24.5.2006.

§ 7º Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e seus substitutos 

legais, farão declaração pública de bens no ato da posse e no término do 

exercício de seus cargos. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 

17, de 07 de abril de 1999.

Art. 75. A lei orgânica do Tribunal de Contas disporá sobre a sua organização.

Art. 76 Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão de forma 

integrada, sistema do controle interno com a finalidade de:

I – avaliar o cumprimento das metes previstas no plano plurianual, a exe-

cução dos programas de governo e dos orçamentos do Estado;
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II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e 

eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e enti-

dades da administração estadual bem como da aplicação de recursos públicos 

por entidades de direito privado;

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem 

como dos direitos, obrigações e haveres do Estado;

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

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno darão ciência ao Tribunal de 

Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária, de qualquer irre-

gularidade e ilegalidade de que tiverem conhecimento.

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte 

legítima para, na forma da lei denunciar irregularidade ou ilegalidade ao Tri-

bunal de Contas do Estado.

Art. 77. Aplicam-se aos Municípios, naquilo que lhes couber, as disposi-

ções contidas nesta seção.

CAPÍTULO II

DO PODER EXECUTIVO

Seção I

Do Governador e do Vice-Governador do Estado

Art. 78. O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado auxilia-

do pelos Secretários de Estado.

Art. 79. A eleição do Governador e do Vice-Governador do Estado reali-

zar-se-á, simultaneamente, noventa dias antes do término do mandato go-

vernamental vigente.

Art. 79 A eleição do Governador e do Vice-Governador do Estado reali-

zar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro 

turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano 

anterior ao término do mandato governamental vigente. Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 68, de 27 de setembro de 2011.
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Art. 80. Será considerado eleito Governador do Estado o candidato que, 

registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não com-

putados os em branco e os nulos.

§ 1º A eleição do Governador do Estado importará a do Vice-Governador 

com ele registrado.

§ 2º Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, 

far-se-á nova eleição em até vinte dias após a proclamação do resultado, con-

correndo os dois candidatos mais votados, considerando-se eleito aquele que 

obtiver a maioria dos votos válidos.

§ 3º Se, antes de realizado o segundo turno, qualquer dos candidatos que 

a ele tiver o direito de concorrer vier a falecer, desistir de sua candidatura ou 

sofrer qualquer impedimento que o inabilite, convocar-se-á dentre os rema-

nescentes, o candidato com maior votação.

§ 4º Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer em segundo lu-

gar, mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso.

Art. 81. O Governador e o Vice-Governador do Estado tomarão posse no 

dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição em sessão solene na As-

sembleia Legislativa, prestando compromisso de manter, defender e cumprir 

as Constituições Federal e Estadual, observar as leis e promover o bem geral 

do povo espírito-santense.

Parágrafo único. Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o 

Governador ou o Vice-Governador do Estado salvo motivo de força-maior, não 

tiver assumido o cargo, este será declarado vago.

Art. 82. Substituirá o Governador do Estado no caso de impedimento, e 

suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Governador.

Parágrafo único. O Vice-Governador, além de outras atribuições que lhe 

forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Governador do Estado 

sempre que por ele for convocado para missões especiais.
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Art. 83. Em caso de impedimento do Governador e do Vice-Governador 

do Estado, ou vacância dos respectivos cargos serão, sucessivamente cha-

mados ao exercício do Governador, far-se-á eleição noventa dias depois de 

aberta Presidente do Tribunal de Justiça.

Art. 84 Vagando os cargos de Governador e Vice-Governador, far-se-á 

eleição noventa dias depois de aberta a última vaga. Ocorrendo a vacância 

dos últimos dos anos do período governamental, a eleição para ambos os car-

gos será feita pela Assembleia Legislativa, na forma da lei, trinta dias depois 

de aberta a última vaga. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar 

o período dos seus antecessores.

Art. 85 O mandato do Governador é de quatro anos, vedada a reeleição 

para o período subsequente

Art. 85. O mandato do Governador é de quatro anos, podendo ser reeleito 

para um único período subsequente. Redação dada pela Emenda Constitucio-

nal n. 69, de 11 de outubro de 2011.

Art. 85 O mandato do Governador é de quatro anos e terá início em pri-

meiro de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. Redação dada pela Emen-

da Constitucional n. 79, de 21 de maio de 2012.

Art. 85-A Ao candidato declarado eleito pela Justiça Eleitoral para o cargo 

de Governador, a partir da proclamação do resultado das eleições, é asse-

gurado o direito de obter acesso às informações sobre o funcionamento dos 

órgãos e das entidades da administração pública estadual, bem como das 

ações, projetos e dos programas em andamento, dos contratos, dos convê-

nios e outros pactos, das contas públicas, dos bens, da estrutura funcional, 

do inventário de dívidas e haveres e dos recursos vinculados a fundos cons-

tituídos, por meio de equipe de transição democrática de governo, instituída 

com este objetivo. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 96, de 

16 de dezembro de 2013.
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§ 1º A instituição da equipe de transição democrática de governo, prevista 

no caput deste artigo, será disciplinada por lei estadual específica, cuja inexis-

tência não constituirá óbice, em qualquer hipótese, ao acesso às informações 

por todos aqueles que sejam credenciados pelo governador recém-eleito.

§ 2º A inobservância do disposto neste artigo poderá ser denunciada ao Tri-

bunal de Contas do Estado, nos termos do artigo 76, § 2º, desta Constituição.

Art. 86. O Governador e o Vice-Governador do Estado não poderão au-

sentar-se do Estado e do País sem licença da Assembleia Legislativa, sob 

pena de perda do cargo, salvo se por período não superior a quinze dias.

Parágrafo único. Ficam o Governador e o Vice-Governador do Estado obri-

gados a enviar à Assembleia Legislativa relatório circunstanciado dos resulta-

dos da viagem ao exterior.

Art. 87. Perderá o mandato o Governador do Estado que assumir outro car-

go, ou função na administração pública, direta ou indireta, ressalvada a posse 

em virtude de concurso público e observado o disposto no Art.33, I, IV e V.

Art. 88 A renúncia do Governador ou do Vice-Governador do Estado tor-

nar-se-á efetiva com o conhecimento da respectiva mensagem pela Assem-

bleia Legislativa.

Art. 89. O Governador e o Vice-Governador do Estado, no ato da posse e 

no término do mandato, farão declaração pública de bens.

Art. 90 Qualquer cidadão poderá, através do documento formal e deta-

lhado, representar contra o Governador ou o Vice-Governador do Estado pe-

rante a Assembleia Legislativa.

Seção II

Das Atribuições do Governador do Estado

Art. 91. Compete privativamente ao Governador do Estado:

I – exercer, com auxílio dos Secretários de Estado a direção superior da 

administração estadual;
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II – iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta 

Constituição;

III – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir de-

cretos e regulamentos para sua fiel execução;

IV – vetar projeto de lei, parcial ou totalmente, na forma prevista nesta 

Constituição;

V – dispor sobre a organização e o funcionamento da administração estadual;

V – dispor, mediante decreto, sobre: Redação dada pela Emenda Constitu-

cional n. 46, de 16 de outubro de 2003.

a) organização e funcionamento da administração estadual, quando não 

implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Dis-

positivo incluído pela Emenda Constitucional n. 46, de 16 de outubro de 2003.

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; Dispositivo in-

cluído pela Emenda Constitucional n. 46, de 16 de outubro de 2003.

VI – nomear e exonerar Secretário de Estado;

VII – nomear o Procurador-Geral de Justiça e o Procurador-Geral do Estado;

VIII – nomear os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, na forma 

prevista nesta Constituição;

IX – nomear e exonerar dirigente de autarquia, empresa pública e funda-

ção instituída e mantida pelo Poder Publico;

X – nomear os magistrados nos casos previstos nesta Constituição;

XI – remeter mensagem e plano de governo à Assembleia Legislativa por 

ocasião da abertura da sessão legislativa ordinária, expondo a situação eco-

nômica, financeira, administrativa, política e social do Estado e solicitando as 

providências que julgar necessárias;

XII – decretar e executar a intervenção nos Municípios na forma desta 

Constituição;

XIII – autorizar convênios ou acordos a serem celebrados com entidades 

ou fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

XIV – conferir condecorações e distinções honoríficas estaduais;
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XV – prestar as informações solicitadas pelos Poderes Legislativo e Judici-

ário nos casos e prazos fixados em lei;

XVI – enviar à Assembleia Legislativa o plano plurianual de investimentos, 

o plano estadual de desenvolvimento, o projeto de lei de diretrizes orçamen-

tárias e a proposta de orçamento anual previstos nesta Constituição;

XVII – comparecer semestralmente à Assembleia Legislativa para apresentar 

relatório sobre sua administração e responder a indagações dos Deputados;

XVII – comparecer anualmente à Assembleia Legislativa para apresentar 

relatório sobre sua administração e responder a indagações dos Deputados; 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 24, de 16 de novembro de 1999.

XVIII – prestar à Assembleia Legislativa até o dia 30 de abril de cada ano, 

as contas relativas ao exercício anterior;

XVIX – prover e extinguir os cargos públicos estaduais, com as restrições 

desta Constituição e na forma que a lei estabelecer;

XX – decretar situação de emergência e estado de calamidade pública;

XXI – delegar aos Secretários de Estado as atribuições previstas nos inci-

sos V e XIX;

XXII – convocar extraordinariamente a Assembleia Legislativa na forma 

prevista nesta Constituição;

XXIII – enviar ao Poder Legislativo o Programa de Metas e Ações Estraté-

gicas de seu Governo até 90 (noventa) dias após sua posse. Dispositivo inclu-

ído pela Emenda Constitucional n. 72, de 30 de novembro de 2011.

Seção III

Da Responsabilidade do Governador do Estado

Art. 92. São crimes de responsabilidade os atos do Governador do Esta-

do que atentarem contra a Constituição Federal ou Estadual e especialmente 

contra a existência do Estado; o livre exercício dos Poderes Legislativo e Ju-

diciário, e do Ministério Público; o exercício dos direitos políticos, individuais 

e sociais; a segurança interna do Estado; a probidade na administração; a lei 

orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais.
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Parágrafo único. O processo de apuração e julgamento desses crimes obe-

decerá a normas definidas em lei federal específica.

Art. 93. Depois que a Assembleia Legislativa declarar a admissibilidade 

da acusação contra o Governador do Estado, pelo voto de dois terços de seus 

membros, será ele submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de 

Justiça, nas infrações penais comuns ou perante a Assembleia Legislativa, 

nos crimes de responsabilidade.

Nota: ADI 4792 ES - Entrada: 7.6.2006 – Acórdão: DJE 24.4.2015.

Relatora: Min. Cármen Lúcia

Requerente: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Decisão Final (DJE 27.2.2015): O Tribunal, por maioria e nos termos do 

voto da Relatora, julgou parcialmente procedente a segunda parte do art. 93 

(“ou perante a Assembleia Legislativa, nos crimes de responsabilida-

de”) da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Art. 93. Depois que a Assembleia Legislativa declarar a admissibilidade 

da acusação contra o Governador do Estado, pelo voto de dois terços de seus 

membros, será ele submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de 

Justiça, nas infrações penais comuns. (A expressão: “ou perante a Assembleia 

Legislativa, nos crimes de responsabilidade”, foi declarada inconstitucional por 

força do julgamento do mérito da ADI n. 4792 ES, em 27 de fevereiro de 2015)

Art. 94 O Governador do Estado ficará suspenso de suas funções:

I – nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime 

pelo Superior Tribunal de Justiça;

II – nos crimes de responsabilidade, após instauração de processo pela 

Assembleia Legislativa.

§ 1º Se decorrido o prazo de cento e oitenta dias o julgamento não estiver 

concluído, cessará o afastamento do Governador do Estado, sem prejuízo do 

regular prosseguimento do processo.
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§ 2º Enquanto não sobrevier sentença condenatória pelas infrações co-

muns, o Governador do Estado não estará sujeito a prisão. Dispositivo exclu-

ído pela Emenda Constitucional n. 14, de 01 de dezembro de 1998.

Nota: ADI 1013 ES - Entrada: – Acórdão: 17.11.1995

Relatora: Min. Ilmar Galvão

Requerente: Procurador Geral da República (CF103, VI)

Decisão: O Tribunal julgou procedente a ação e declarou a inconstitucionali-

dade do § 002 º do art. 094 e do art. 095.

Art. 95 O Governador do Estado, na vigência de seu mandato, não pode 

ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Disposi-

tivo excluído pela Emenda Constitucional n. 14, de 01 de dezembro de 1998.

Nota: ADI 1013 ES - Entrada: – Acórdão: 17.11.1995

Relatora: Min. Ilmar Galvão

Requerente: Procurador Geral da República (CF103, VI)

Decisão: O Tribunal julgou procedente a ação e declarou a inconstitucionali-

dade do § 002 º do art. 094 e do art. 095.

Seção IV

Dos Secretários de Estado

Art. 96. Os Secretários de Estado serão escolhidos dentre brasileiros 

maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.

Art. 97 A lei disporá sobre a criação, estruturação e atribuições das Se-

cretarias de Estado.

Art. 98. Compete ao Secretário de Estado, além de outras atribuições que 

esta Constituição e as leis estabelecerem:

I – exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades 

da administração estadual na área de sua competência e referendar os atos e 

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

III – apresentar ao Governador do Estado relatório semestral, circunstan-

ciado dos serviços realizados na respectiva Secretaria de Estado;

IV – praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgados 

ou delegadas pelo Governador do Estado;

V – propor anualmente ao Governador o orçamento de sua Secretaria;

VI – delegar atribuições, por ato expresso, aos seus subordinados.

Art. 99. Os Secretários de Estado responderão por crime de responsabilida-

de da mesma natureza ou conexos com os atribuídos ao Governador do Estado.

Art. 100 Os Secretários de Estado, no ato da posse e no término de sua 

gestão, farão declaração pública de bens.

Seção V

Do Conselho do Estado

Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 91, de 20 de maio de 2013.

Art. 100-A. O Conselho de Estado é o órgão superior de consulta do Go-

vernador, e dele participam: Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional 

n. 91, de 20 de maio de 2013

I – o Vice-Governador do Estado; Dispositivo incluído pela Emenda Cons-

titucional n. 91, de 20 de maio de 2013.

II – o Presidente da Assembleia Legislativa; Dispositivo incluído pela 

Emenda Constitucional n. 91, de 20 de maio de 2013

III – 2 (dois) integrantes do Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa, 

indicados pelos seus pares; Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional 

n. 91, de 20 de maio de 2013

IV – o Procurador Geral de Justiça; Dispositivo incluído pela Emenda Cons-

titucional n. 91, de 20 de maio de 2013

IV – o Secretário de Estado da Segurança Pública; Dispositivo incluído pela 

Emenda Constitucional n. 91, de 20 de maio de 2013
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VII – 4 (quatro) cidadãos capixabas todos com mandato de 2 (dois) anos, 

vedada à recondução, sendo: Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional 

n. 91, de 20 de maio de 2013

a) 2 (dois) nomeados pelo Governador do Estado; e Dispositivo incluído 

pela Emenda Constitucional n. 91, de 20 de maio de 2013

b) 2 (dois) eleitos pela Assembleia Legislativa. Dispositivo incluído pela 

Emenda Constitucional n. 91, de 20 de maio de 2013

Art. 100-B. Compete ao Conselho de Estado pronunciar-se sobre: Dispo-

sitivo incluído pela Emenda Constitucional n. 91, de 20 de maio de 2013

I – intervenção estadual; Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional 

n. 91, de 20 de maio de 2013

II – as questões relevantes para a estabilidade social, política, econômica 

e das instituições democráticas no Estado. Dispositivo incluído pela Emenda 

Constitucional n. 91, de 20 de maio de 2013

§ 1º O Governador do Estado poderá convocar Secretários de Estado para 

participar da reunião do Conselho de Estado, quando constar da pauta ques-

tão relacionada com a respectiva Secretaria. § 2º - Lei específica regulará a 

organização e o funcionamento do Conselho de Estado. Dispositivo incluído 

pela Emenda Constitucional n. 91, de 20 de maio de 2013

Seção VI

Dos Conselhos de Políticas Públicas do Estado

Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 98, de 26 de março de 2014

Art. 100-C. Compete ao Poder Executivo garantir a capacitação dos con-

selheiros representantes da sociedade civil nos Conselhos de Políticas Públi-

cas do Estado. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 98, de 26 

de março de 2014

§ 1º O processo de capacitação deve ser contínuo e permanente para 

garantir a formação dos conselheiros representantes da sociedade civil. Dis-

positivo incluído pela Emenda Constitucional n. 98, de 26 de março de 2014
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§ 2º Lei específica regulará os processos formais de capacitação e cons-

trução de conhecimento dos conselheiros nos Conselhos de Políticas Públicas 

do Estado. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 98, de 26 de 

março de 2014

CAPÍTULO III

DO PODER JUDICIÁRIO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 101. São órgãos do Poder Judiciário:

I – o Tribunal de Justiça;

II – os Juízes de Direito;

III – os Tribunais do Júri;

IV – os Tribunais ou Juízes;

V – os Juizados Especiais;

VI – o Conselho de Justiça Militar.

Art. 102. O Tribunal de Justiça tem sede na capital do Estado e jurisdição 

em todo o território estadual.

Art. 103 Compete ao Tribunal de Justiça a iniciativa da lei de organização 

judiciária do Estado e respeitadas a Constituição Federal e leis complementa-

res, a iniciativa do Estatuto da Magistratura Estadual, observados os seguin-

tes princípios:

I – ingresso na carreira cujo cargo inicial será o de juiz substituto através 

de concurso público de provas e títulos com a participação da Ordem dos Ad-

vogados do Brasil, em todas as suas fases, obedecendo-se nas nomeações, a 

ordem de classificação;

II – promoção de entrância para entrância, alternadamente por antiguida-

de e merecimento, atendidas as seguintes normas:
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a) obrigatoriedade da promoção de Juiz que figure por três vezes conse-

cutivas, ou cinco alternadas, em lista de merecimento;

b) promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na res-

pectiva entrância e integrar o Juiz a primeira quinta parte da lista de antigui-

dade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite a vaga;

c) aferição do merecimento pelos critérios da presteza e segurança no 

exercício da jurisdição e, ainda, pela frequência e aproveitamento em cursos 

reconhecidos de aperfeiçoamento;

d) na apuração da antiguidade, o Tribunal somente poderá recusar o juiz 

mais antigo pelo voto de dois terços de seus membros, conforme procedi-

mento próprio, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;

III – o acesso ao tribunal de segundo grau far-se-á por antiguidade e mere-

cimento, alternadamente, apurados na última entrância, observado o inciso II;

IV – a previsão de cursos oficiais de preparação e aperfeiçoamento de ma-

gistrados como requisitos para ingresso e promoção na carreira;

V – os vencimentos dos magistrados serão fixados com diferença não supe-

rior a dez por cento de uma para outra das categorias da carreira, não podendo, 

a qualquer título, exceder os dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;

V – os subsídios dos magistrados serão fixados com diferença não superior a 

dez por cento ou inferior a cinco por cento, nem exceder a noventa e cinco por 

cento do subsídio mensal dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, obede-

cido, em qualquer caso, o disposto no inciso XII, do Art. 32, e no § 3º, do Art. 

38; Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

VI – a aposentadoria com proventos integrais é compulsória aos setenta 

anos de idade ou por invalidez, e facultativa aos trinta anos de serviço, após 

cinco anos de exercício efetivo na judicatura;

VI – a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependen-

tes observarão o disposto no Art. 39 desta Constituição; Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.
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VII – o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, 

por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto de dois terços do Tri-

bunal, assegurada ampla defesa;

VIII – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, 

e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade; se o interesse 

público o exigir, a lei poderá limitar a presença, em determinados atos, às 

próprias partes e seus advogados, ou somente a estes;

IX – se o Tribunal de Justiça vier a ter número superior a vinte e cinco jul-

gadores, será constituído órgão especial com o mínimo de onze e no máximo 

de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e 

jurisdicionais da competência do tribunal pleno;

X – as decisões administrativas do Tribunal serão motivadas, sendo que as 

disciplinares serão tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros;

XI – o juiz titular residirá na respectiva comarca.

Art. 104. Os magistrados gozarão das seguintes garantias:

I – vitaliciedade, que, no primeiro grau só será adquirida após dois anos 

de exercício dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do 

Tribunal, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;

II – inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do 

Art.103, VII;

III – irredutibilidade de vencimentos, sujeitos, entretanto, aos impostos 

gerais, inclusive o de renda e os extraordinários.

III – irredutibilidade de subsídios, ressalvado o disposto nos incisos XII e 

XVI do Art. 32, e no § 3º, do Art. 38, sujeitos aos impostos gerais, inclusive 

o de renda e os extraordinários. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 

23, de 29 de junho de 1999.

Parágrafo único. Aos Magistrados é vedado:

I – receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em pro-

cesso;

II – declarar à atividade político-partidária;

III – exercer, ainda que em disponibilidade outro cargo ou função, salvo 

uma de magistério.
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Art. 105. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e 

financeira.

§ 1º O Tribunal elaborará sua proposta orçamentária com os demais Pode-

res dentro dos limites estipulados na lei de diretrizes orçamentárias.

§ 2º O encaminhamento da proposta aprovada pelo Tribunal compete a 

seu presidente.

Art. 106. Os pagamentos devidos pela Fazenda Estadual ou Municipal, em 

virtude de sentença judicial, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica 

de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibi-

da a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos 

créditos adicionais abertos para este fim à exceção dos casos de crédito de 

natureza alimentícia.

§ 1º É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito públi-

co, de verba necessária ao pagamento dos seus débitos constantes de preca-

tórios judiciais, apresentados até 1º de julho, data em que terão atualizados 

os seus valores. O pagamento far-se-á obrigatoriamente até o final do exer-

cício seguinte

§ 2º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados 

ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias respectivas à repartição 

competente, cabendo ao Presidente do Tribunal de Justiça determinar o pa-

gamento, segundo as possibilidades do depósito, e autorizar, a requerimento 

do credor e exclusivamente para o caso, de preterição de seu direito de pre-

cedência o sequestro da quantia necessária à satisfação do débito.

Art. 106. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos 

devidos pela Fazenda Estadual ou Municipal e correspondentes autarquias, 

em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cro-

nológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, 

proibida a designação de casos ou pessoas nas dotações orçamentárias e nos 

créditos adicionais abertos para esse fim. Redação dada pela Emenda Consti-

tucional n. 66, de 27 de setembro de 2011.
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§ 1º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito públi-

co, de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças 

transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados 

até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, 

quando terão seus valores atualizados monetariamente. Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 66, de 27 de setembro de 2011.

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorren-

tes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, 

benefícios previdenciários e indenizações por morte ou invalidez, fundadas na 

responsabilidade civil, em virtude de sentença transitada em julgado. Reda-

ção dada pela Emenda Constitucional n. 66, de 27 de setembro de 2011.

§ 3º O disposto no caput deste artigo, relativamente à expedição de pre-

catórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em Lei como 

de pequeno valor que a Fazenda Estadual ou Municipal deva fazer em virtude 

de sentença judicial transitada em julgado. Dispositivo incluído pela Emenda 

Constitucional n. 22, de 29 de junho de 1999.

§ 3º O disposto no caput deste artigo, relativamente à expedição de pre-

catórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em Lei como 

de pequeno valor que a Fazenda Pública Estadual ou Municipal deva fazer em 

virtude de sentença judicial transitada em julgado. Redação dada pela Emen-

da Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 3º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados 

diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal de Justi-

ça que proferir a decisão exequenda e determinar o pagamento segundo as 

possibilidades do depósito, e autorizar, a requerimento do credor, e exclusiva-

mente para o caso de preterimento de seu direito de precedência, o seques-

tro da quantia necessária à satisfação do débito. Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 66, de 27 de setembro de 2011.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE662011.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE662011.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE662011.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE662011.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE221999.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE221999.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE231999.html#a11
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE231999.html#a11
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE662011.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE662011.html


1022

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 4º O disposto no caput deste artigo, relativamente à expedição dos pre-

catórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como 

de pequeno valor que a Fazenda Estadual ou Municipal deva fazer em virtude 

de sentença judicial transitada em julgado. Dispositivo incluído pela Emenda 

Constitucional n. 66, de 27 de setembro de 2011.

§ 5º São vedados a expedição de precatório complementar ou suplementar 

de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da exe-

cução, a fim de que seu pagamento não se faça, em parte, na forma estabele-

cida no § 4º deste artigo e, em parte, mediante expedição de precatório. Dis-

positivo incluído pela Emenda Constitucional n. 66, de 27 de setembro de 2011.

§ 6º A lei poderá fixar valores distintos para o fim previsto no § 4º deste 

artigo, segundo as diferentes capacidades das entidades de direito público. Dis-

positivo incluído pela Emenda Constitucional n. 66, de 27 de setembro de 2011.

§ 7º Incorrerá em crime de responsabilidade o Presidente do Tribunal de 

Justiça se, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liqui-

dação regular de precatório. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional 

n. 66, de 27 de setembro de 2011.

§ 8º A Fazenda Estadual, na forma do § 2º deste artigo, disponibilizará 

prioritariamente os recursos financeiros para a integral liquidação dos crédi-

tos de natureza alimentícia, cujos titulares sejam maiores de 65 (sessenta e 

cinco) anos, de forma que o pagamento integral ocorra em prazo de até 24 

(vinte e quatro) meses contados da data da apresentação dos respectivos 

precatórios judiciários. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 66, 

de 27 de setembro de 2011.

§ 9º Incorrerá em crime de responsabilidade o Secretário de Estado da 

Fazenda que deixar de cumprir o quanto disposto no § 8º deste artigo. Dispo-

sitivo incluído pela Emenda Constitucional n. 66, de 27 de setembro de 2011.

Art. 107 A lei de organização judiciária fixará a estrutura, competência e 

funcionamento dos juizados de direito e de seu pessoal administrativo e criará:
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I – juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, 

para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor 

complexidade e de infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante 

procedimento oral e sumaríssimo, permitida a transação, nos termos da lei, e 

o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;

II – justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto 

direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos e competência para, 

na forma da lei celebrar casamentos, verificar, de ofício, ou em face de im-

pugnação apresentada, o processo de habilitação, exercer atribuições con-

ciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação.

Seção II

Do Tribunal de Justiça

Art. 108. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno, com 

observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, 

dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos ju-

risdicionais e administrativos;

II – organizar suas secretarias e serviços auxiliares e a dos juízes que lhe 

forem subordinados, velando pelo exercício da atividade correcional respectiva;

III – conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos 

juízes e servidores que lhe forem imediatamente subordinados;

IV – prover, por concurso público de provas ou de provas e títulos, os 

cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de confiança assim 

definidos em lei;

V – prover os cargos de juízes de carreira da respectiva jurisdição;

VI – propor ao Poder Legislativo:

VI – propor ao Poder Legislativo, observado o disposto no Art. 154 desta 

Constituição: Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de ju-

nho de 1999.
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a) a alteração do número de seus membros;

b) a criação e extinção de cargos, a fixação de vencimentos dos seus 

membros, dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores quando criados, e dos 

serviços auxiliares;

b) a criação e extinção de cargos e a remuneração de seus serviços auxi-

liares e dos juízos que lhe forem vinculados, bem como a fixação de subsídio 

de seus membros e dos Juízes, inclusive dos tribunais inferiores, quando cria-

dos, e dos serviços auxiliares; Redação dada pela Emenda Constitucional n. 

23, de 29 de junho de 1999.

c) a criação ou extinção de tribunais inferiores;

d) a criação de comarcas e varas judiciárias;

e) a alteração da organização e da divisão judiciária;

f) os procedimentos processuais, respeitada a legislação federal específica.

Art. 109. Compete, ainda, ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

a) nos crimes comuns o Vice-Governador do Estado, os Deputados Esta-

duais e os Prefeitos Municipais, e, nesses e nos de responsabilidade, os juízes 

de direito e os juízes substitutos, os Secretários de Estado, o Procurador-

-Geral de Justiça, os membros do Ministério Público e o Procurador Geral do 

Estado, ressalvada a competência da justiça eleitoral;

b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato do Governa-

dor do Estado, do Presidente da Assembleia Legislativa dos membros da sua 

Mesa, do Presidente e dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, do 

Procurador-Geral de Justiça do Procurador-Geral do Estado, de Secretário de 

Estado e do próprio Tribunal, do seu Presidente, do seu Vice-Presidente e do 

Corregedor Geral da Justiça;

c) os habeas corpus, quando o coator ou o paciente for qualquer das pes-

soas mencionadas na alínea a, ressalvada a competência da justiça eleitoral;
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d) os mandados de injunção, quando a elaboração da norma regulamen-

tadora for atribuição do Governador do Estado, da Assembleia Legislativa de 

sua Mesa, do Tribunal de Contas, do próprio Tribunal de órgãos, entidade ou 

autoridade estadual da administração direta ou indireta, ressalvados os casos 

de competência dos tribunais federais e dos órgãos da justiça militar, da jus-

tiça eleitoral, da justiça do trabalho e da justiça federal;

e) as ações de inconstitucionalidade contra lei ou atos normativos estadu-

ais ou municipais que firam preceitos desta Constituição;

f) as ações rescisórias de seus julgados e as revisões criminais;

g) as execuções de sentença, nas causas de sua competência originária;

h) nas ações que possam resultar na suspensão ou perda dos direitos 

políticos ou na perda da função pública ou de mandato eletivo, aqueles que 

tenham foro no Tribunal de Justiça por prerrogativa de função, previsto nesta 

Constituição; Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 85, de 09 

de julho de 2012. (ADI n. 4870 – O STF declarou inconstitucional a Emenda 

Constitucional n. 85. Sessão virtual de 4.12.2020 a 14.12.2020)

Nota: ADI 4870/ ES – Entrada: 17.10.2012

Relator: Min. Dias Toffoli

Requerente: Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – 

CONAMP

Decisão Final: O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formula-

do na ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Emenda Constitu-

cional n. 85/2012, e delimitou os efeitos da presente decisão, ressalvando da 

sua incidência os processos já transitados em julgado, com fundamento na 

garantia da segurança jurídica (art. 27 da Lei n. 9.868/1999), nos termos do 

voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio, que divergia parcialmen-

te do Relator, apenas quanto à modulação dos efeitos da decisão. Plenário, 

Sessão Virtual de 4.12.2020 a 14.12.2020.
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II – solicitar intervenção:

a) federal, nos termos da Constituição Federal;

b) estadual, nos casos previstos no Art.30, IV.

Art. 110. Um quinto dos lugares do Tribunal de Justiça e se houver, dos de-

mais tribunais, será composto de membros oriundos do Ministério Público com 

mais de dez anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico, de repu-

tação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados 

em listas sêxtuplas pelos órgãos de representação das respectivas classes.

Parágrafo único. Recebidas as indicações, o Tribunal formará lista tríplice, 

enviando-a ao Governador, que nos vinte dias subsequentes, escolherá um de 

seus integrantes para nomeação.

Art. 111. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça designará, 

na forma da lei, juízes de entrância especial, com competência exclusiva para 

questões agrárias, sempre que solicitado pelos Poderes Públicos Estadual e 

Municipal ou por entidades da sociedade civil.

Parágrafo único. Para o exercício das funções previstas neste artigo, o juiz 

comparecerá ao local do conflito sempre que necessário à eficiente prestação 

jurisdicional.

Seção III

Do Controle de Constitucionalidade

Art. 112. São partes legítimas para propor ação de inconstitucionalidade de 

leis ou de atos normativos estaduais ou municipais em face desta Constituição:

I – o Governador do Estado;

II – a Mesa da Assembleia Legislativa;

III – o Procurador-Geral de Justiça;

IV – o partido político com representação na Assembleia Legislativa;

V – a secção regional da Ordem dos Advogados do Brasil;

VI – a federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual e mu-

nicipal quando se tratar de lei ou ato normativo local;
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VII – o Prefeito Municipal e a Mesa da Câmara, em se tratando de lei ou 

ato normativo local.

§ 1º O Procurador-Geral de Justiça será sempre ouvido nas ações diretas 

de inconstitucionalidade.

§ 2º Declarada a inconstitucionalidade, a decisão será comunicada à As-

sembleia Legislativa ou à Câmara Municipal para suspensão, no todo ou em 

parte, da execução da lei ou do ato impugnado.

§ 3º Declarada a inconstitucionalidade por emissão de medida para tornar 

efetiva norma desta Constituição, a decisão será comunicada ao Poder com-

petente para a adoção das providências necessárias à prática do ato que lhe 

compete ou início do processo legislativo, e em se tratando de órgão adminis-

trativo, para a sua ação em trinta dias, sob pena de responsabilidade.

CAPÍTULO IV

DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA

Seção I

Do Ministério Público

Art. 113. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à fun-

ção jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Art. 114 São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a 

indivisibilidade e a independência funcional.

Art. 115. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e ad-

ministrativa, podendo, observado o disposto no Art.154, propor à Assembleia 

Legislativa a criação e extinção dos seus cargos e serviços auxiliares, proven-

do-os por concurso público de provas ou de provas e títulos

Art. 115 Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e admi-

nistrativa, podendo, observado o disposto no Art.154 propor ao Poder Legis-

lativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os, 
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por concurso público de provas, ou de provas e títulos, bem como a política 

remuneratória e os planos de carreira, e a lei disporá sobre sua organização 

e funcionamento. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de 

junho de 1999.

Art. 116. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária den-

tro dos limites da lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 117 O Ministério Público é exercido:

I – pelo Procurador-Geral de Justiça;

II – pelos Procuradores de Justiça;

III – pelos Promotores de Justiça;

IV – pelos Promotores de Justiça Substitutos da Capital;

V – pelos Promotores de Justiça Substitutos.

Art. 118. O Ministério Público tem por chefe o Procurador-Geral de Justiça, 

nomeado pelo Governador dentre integrantes da carreira, em exercício, com 

mais de trinta e cinco anos de idade, em lista tríplice formada pelos membros 

da instituição, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

Parágrafo único. O Procurador-Geral de Justiça poderá ser destituído por 

deliberação da maioria absoluta da Assembleia Legislativa, na forma da lei 

complementar.

Art. 119. Lei Complementar cuja iniciativa é facultada ao Procurador-Geral 

de Justiça estabelecerá a organização, as atribuições e o Estatuto do Ministério 

Público, observadas relativamente aos seus membros, as seguintes garantias;

a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo 

senão por sentença judicial transitada em julgado;

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante de-

cisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, por voto de dois 

terços de seus membros, assegurada ampla defesa;

c) irredutibilidade de vencimentos, sujeitos, entretanto, aos impostos ge-

rais, inclusive o de renda e os extraordinários.
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c) irredutibilidade de subsídios, ressalvado o disposto nos incisos XII e XVI 

do Art. 32, e no § 3º do Art. 38, sujeito aos impostos gerais, inclusive o de 

renda e os extraordinários. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, 

de 29 de junho de 1999.

Parágrafo único. Aplicam-se à promoção e à aposentadoria dos membros 

do Ministério Público as normas adotadas para Magistratura Estadual.

Art. 120. Os membros do Ministério Público sujeitam-se, dentre outras, 

às seguintes vedações:

I – receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percen-

tagens ou custas processuais;

II – exercer a advocacia;

III – participar de sociedade comercial, na forma da lei;

IV – exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, 

salvo uma de magistério;

V – exercer atividade político-partidária, salvo exceções previstas na lei.

§ 1º São funções institucionais do Ministério Público:

I – promover, privativamente e na forma da lei, a ação penal pública;

II – zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal e nesta 

Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;

III – promover o inquérito civil e a ação civil pública para proteção do pa-

trimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos;

IV – promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins 

de intervenção do Estado nos casos previstos nesta Constituição;

V – expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua com-

petência, requisitando, na forma da lei complementar, informações e docu-

mentos para instruí-los;
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VI – exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que com-

patíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedadas a representação judicial e a 

consultoria jurídica de entidades públicas;

VII – defender judicialmente direitos e interesses das populações indígenas.

§ 2º Ao Ministério Público compete, na forma da lei complementar, exercer 

o controle externo da atividade policial.

§ 3º A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste 

artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto 

na Constituição Federal, nesta Constituição e na legislação específica.

§ 4º No exercício de suas funções, os membros do Ministério Público po-

dem requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, 

devendo indicar os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais.

§ 5º As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integran-

tes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação.

§ 6º O ingresso na carreira far-se-á mediante concurso público de provas 

e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em 

sua realização e observada nas nomeações a ordem de classificação.

§ 7º A Procuradoria-Geral de Justiça manterá, em caráter permanente, 

entre outras que a lei criar, as curadorias do meio ambiente, as de proteção 

ao consumidor, as de defesa do menor e as dos direitos da pessoa humana.

§ 7º A Procuradoria Geral de Justiça manterá, em caráter permanente, 

entre outras que a lei criar, as curadorias do meio ambiente, as de proteção 

ao consumidor, as de defesa da criança e do adolescente e as dos direitos da 

pessoa humana. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 81, de 04 de 

junho de 2012.

Art. 121. Ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas aplicam-se as 

disposições desta seção pertinentes às garantias, vedações e forma de inves-

tidura nos respectivos cargos.
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Seção II

Da Procuradoria-Geral do Estado

Art. 122. A Procuradoria-Geral é o órgão que representa o Estado, judicial 

e extrajudicialmente, cabendo-lhes ainda nos termos da lei complementar, 

as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo 

Estadual.

§ 1º A Procuradoria-Geral tem por chefe o Procurador-Geral do Estado, de 

livre nomeação pelo Governador dentre advogados maiores de trinta e cinco 

anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

§ 2º O ingresso nas classes iniciais da carreira de Procurador far-se-á me-

diante concurso público de provas e títulos.

§ 3º Lei complementar disporá sobre a organização e o funcionamento da 

Procuradoria-Geral.

§ 4º Os integrantes da Procuradoria Geral do Estado e da Procuradoria 

Geral da Assembleia Legislativa são remunerados por iguais subsídios. Dispo-

sitivo incluído pela Emenda Constitucional n. 35, de 13 de dezembro de 2001. 

(Vide ADI n. 2820 – aguardando julgamento)

§ 5º Compete à Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa a represen-

tação judicial e extrajudicial do Poder Legislativo nos atos praticados pelos 

seus representantes ou por sua administração interna. Dispositivo incluído 

pela Emenda Constitucional n. 35, de 13 de dezembro de 2001. (Vide ADI n. 

2820 – aguardando julgamento)

§ 6º A Procuradoria Geral do Estado e a Procuradoria Geral da Assembleia 

Legislativa têm por chefe os respectivos Procuradores Gerais, nomeados den-

tre os integrantes ativos de suas carreiras. Dispositivo incluído pela Emenda 

Constitucional n. 35, de 13 de dezembro de 2001. (Vide ADI n. 2820 – aguar-

dando julgamento)

§ 6º A Procuradoria Geral do Estado tem por chefe o Procurador Geral, 

nomeado dentre os integrantes de sua carreira. Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 108, de 22 de maio de 2017.
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§ 7º Os membros integrantes da Procuradoria Geral do Estado e da Procu-

radoria Geral da Assembleia Legislativa serão julgados e processados perante 

o Tribunal de Justiça. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 35, 

de 13 de dezembro de 2001. (Vide ADI n. 2820 – aguardando julgamento)

Seção II – A

Da Procuradoria Geral do Município

Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 112, de 10 de dezem-

bro de 2018.

Art. 122-A. A Procuradoria Geral é o órgão que representa o Município, 

judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, privativamente, as atividades de 

consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo Municipal. Disposi-

tivo incluído pela Emenda Constitucional n. 112, de 10 de dezembro de 2018.

§ 1º A Procuradoria Geral tem por chefe o Procurador Geral do Município, 

de livre nomeação pelo Prefeito, dentre advogados com experiência compro-

vada de pelo menos cinco anos de exercício profissional, de notável saber 

jurídico e reputação ilibada. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional 

n. 112, de 10 de dezembro de 2018.

§ 2º O ingresso nas classes iniciais da carreira de Procurador Municipal 

far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, com participação obri-

gatória da Ordem dos Advogados do Brasil. Dispositivo incluído pela Emenda 

Constitucional n. 112, de 10 de dezembro de 2018.

§ 3º Lei complementar disporá sobre a organização e o funcionamento da 

Procuradoria Geral do Município. Dispositivo incluído pela Emenda Constitu-

cional n. 112, de 10 de dezembro de 2018.

§ 4º Os integrantes da Procuradoria Geral do Município e da Procuradoria 

Geral da Câmara de Vereadores são remunerados por iguais vencimentos ou 

subsídios, em valor digno e compatível com sua importância para o Estado 

Democrático de Direito. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 

112, de 10 de dezembro de 2018.
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§ 5º Compete à Procuradoria Geral da Câmara de Vereadores a represen-

tação judicial e extrajudicial do Poder Legislativo nos atos praticados pelos 

seus representantes ou por sua administração interna. Dispositivo incluído 

pela Emenda Constitucional n. 112, de 10 de dezembro de 2018.

Seção III

Da Defensoria Pública

Art. 123. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicio-

nal do Estado incumbindo-lhe a orientação jurídica e, em todos os graus, a 

defesa dos que comprovarem insuficiência de recursos.

Parágrafo único. Lei complementar organizará a Defensoria Pública em 

cargos de carreira, providos na classe inicial mediante concurso público de 

provas e títulos assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade 

e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.

§ 1º À Defensoria Pública é assegurada autonomia funcional e administra-

tiva. Parágrafo único transformado em § 1º e com redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 77, de 17 de abril de 2012.

§ 2º Compete à Defensoria Pública, observados os prazos e os limites es-

tabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, a elaboração de sua proposta 

orçamentária. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 77, de 17 

de abril de 2012.

§ 3º No caso de a Defensoria Pública não encaminhar sua proposta or-

çamentária dentro do prazo a que se refere o § 2º o Poder Executivo consi-

derará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valo-

res constantes na lei orçamentária vigente. Dispositivo incluído pela Emenda 

Constitucional n. 77, de 17 de abril de 2012.

§ 4º Ocorrendo a hipótese prevista no § 3º ou desacordo entre a proposta 

orçamentária de que trata este artigo e os limites estipulados na lei de diretri-

zes orçamentárias, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para 

fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Dispositivo incluído pela 

Emenda Constitucional n. 77, de 17 de abril de 2012.
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§ 5º Lei complementar organizará a Defensoria Pública em cargos de car-

reiras, providos na classe inicial mediante concurso público de provas e títu-

los, assegurados aos seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado 

o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Dispositivo inclu-

ído pela Emenda Constitucional n. 77, de 17 de abril de 2012.

§ 6º Os membros integrantes da Defensoria Pública serão julgados e 

processados perante o Tribunal de Justiça. Dispositivo incluído pela Emenda 

Constitucional n. 94, de 25 de junho de 2013. (Vide ADI n. 5674 – aguardan-

do julgamento)

TÍTULO V

DA DEFESA DO CIDADÃO E DA SOCIEDADE

CAPÍTULO I

DA SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 124. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabili-

dade de todos, consiste em garantir as pessoas o pleno e livre exercício dos 

direitos e garantias fundamentais, individuais, coletivos, sociais e políticos 

estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.

Parágrafo único. Fica assegurado, na forma da lei, o caráter democrático 

na formulação da política e no controle das ações de segurança pública do 

Estado, com a participação da sociedade civil.

Art. 125. Os Municípios poderão instituir guardas municipais destinadas à 

proteção dos seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei municipal.

Art. 126 São órgãos da administração pública encarregados especifica-

mente da segurança pública e subordinados ao Governador do Estado:

Art. 126. São órgãos da administração pública encarregados especifi-

camente da segurança pública e subordinados ao Governador do Estado e 

à Secretaria de Estado da Segurança Pública: Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.
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I – a Polícia Civil;

II – a Polícia Militar;

III – o Corpo de Bombeiros Militar. Dispositivo incluído pela Emenda Cons-

titucional n. 12, de 20 de dezembro 1997. - Dispositivo incluído pela Emenda 

Constitucional n. 23, de 29 de junho 1999.

Nota: O Art. 15 da EC n. 23/99 dá nova redação ao Art. 126, acrescen-

tando o inciso III. Porém, o inciso III já havia sido incluído pelo Art. 6º da EC 

n. 12/1997 ao Parágrafo único, que não existia no artigo 126.

Art. 127. Os órgãos estaduais de segurança pública serão regidos por legis-

lação especial que definirá suas estruturas e competências, direitos, garantias, 

deveres e prerrogativas de seus integrantes de modo a assegurar a eficácia de 

suas atividades e atuação harmônica, respeitada a legislação federal.

Art. 127 Os órgãos estaduais de segurança pública, referidos no artigo 

anterior, serão regidos por legislação especial que definirá suas estruturas, 

competências, direitos, garantias, deveres e prerrogativas de seus integran-

tes, de modo a assegurar a eficácia de suas atividades e atuação harmônica, 

respeitada a legislação federal. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 

23, de 29 de junho de 1999.

Art. 128. A Polícia Civil, essencial à defesa dos indivíduos, da sociedade e 

do patrimônio, dirigida por delegado de polícia de carreira, incumbem as fun-

ções de polícia judiciária, polícia técnico-científica e a apuração das infrações 

penais, exceto as militares.

§ 1º O Delegado chefe da Polícia Civil será nomeado pelo Governador do 

Estado e escolhido entre os integrantes da última classe da carreira de dele-

gado de polícia.

§ 1º O delegado-chefe da Polícia Civil será nomeado pelo Governador do 

Estado dentre os integrantes da última classe da carreira de delegado de po-

lícia da ativa, em lista tríplice formada pelo órgão de representação da res-

pectiva carreira, para mandato de 02 (dois) anos, permitida recondução. Re-

dação dada pela Emenda Constitucional n. 31, de 29 de novembro de 2001.
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Nota: ADI 2710 – 7 ES - Entrada: 23.4.2003 – Acórdão: DJ 13.6.2003.

Relatora: Min. Sydney Sanches

Requerente: Governador do Estado do Espírito Santo (CF 103, 00V)

Decisão Final (DJ 2.5.2003): O Tribunal, por unanimidade, julgou proce-

dente o pedido formulado na inicial para declarar a inconstitucionalidade do § 

1º do art. 128 da Constituição do Estado do Espírito Santo, com a redação 

imprimida pela Emenda Constitucional n. 31/2001.

§ 1º O Delegado chefe da Polícia Civil será nomeado pelo Governador do 

Estado e escolhido entre os integrantes da última classe da carreira de dele-

gado de polícia. (Dispositivo revigorado por força do julgamento do mérito da 

ADI n. 2710 – 7/ES, que declarou a inconstitucionalidade da Emenda Cons-

titucional n. 31, de 29 de novembro de 2001, em 02 de maio de 2003) (Vide 

ADI n. 3922 – aguardando julgamento)

§ 2º O exercício da função de autoridade de polícia judiciária e de apura-

ção de infrações penais compete ao delegado de carreira.

§ 3º No desempenho da atividade de polícia judiciária, instrumental à pro-

positura das ações penais, a Polícia Civil exerce atribuição essencial à função 

jurisdicional do Estado e à defesa da ordem jurídica. Dispositivo incluído pela 

Emenda Constitucional n. 95, de 25 de setembro de 2013. (Vide ADI n. 5517 

– aguardando julgamento)

§ 4º Os Delegados de Polícia integram as carreiras jurídicas do Estado, 

dispensando-lhes o mesmo tratamento legal e protocolar, motivo pelo qual 

se exige para o ingresso na carreira o bacharelado em Direito e assegura-se 

a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases do con-

curso público. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 95, de 25 de 

setembro de 2013. (Vide ADI n. 5517 – aguardando julgamento)

§ 5º O cargo de Delegado de Polícia tem o subsídio previsto em lei própria. 

Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 95, de 25 de setembro de 

2013. (Vide ADI n. 5517 – aguardando julgamento)
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§ 6º O Delegado de Polícia é legítima autoridade policial, a quem é assegu-

rada independência funcional pela livre convicção nos atos de polícia judiciá-

ria. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 95, de 25 de setembro 

de 2013. (Vide ADI n. 5517 – aguardando julgamento)

Art. 129. O exercício do cargo policial civil é privativo do servidor policial 

de carreira, recrutado exclusivamente por concurso público de provas ou de 

provas e títulos, submetido a curso de formação policial, em consonância com 

os princípios constitucionais e fundamentais da defesa da pessoa humana.

Art. 130 À Polícia Militar, instituição regular e permanente, organizada 

com base na hierarquia e disciplina, compete, com exclusividade, a polícia 

ostensiva, a preservação da ordem pública, a coordenação e a execução de 

ações de defesa civil, prevenção e combate a incêndios, perícias em locais 

de incêndios e sinistros, busca e salvamento, elaboração de normas relativas 

à segurança das pessoas e de seus bens contra incêndios e pânico, e outras 

previstas em lei.

Art. 130 À Polícia Militar compete, com exclusividade, a polícia ostensiva 

e a preservação da ordem pública, e ao Corpo de Bombeiros Militar, a coorde-

nação e execução de ações de defesa civil, prevenção e combate a incêndios, 

perícias de incêndios e explosões em local de sinistros, busca e salvamento, 

elaboração de normas relativas à segurança das pessoas e de seus bens con-

tra incêndios e pânico, e outras previstas em lei. Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 12, de 20 de agosto de 1997. (Vide ADI n. 2776 – aguar-

dando julgamento)

§ 1º Nos termos da Constituição Federal, a Polícia Militar é força auxiliar 

e reserva do Exército, não podendo o soldo de seus postos e graduações ser 

inferior ao fixado pelo Exército para os postos e graduações correspondentes.

§ 1º Nos termos da Constituição Federal, a Polícia Militar e o Corpo de 

Bombeiros Militar são forças auxiliares e reservas do Exército, subordinadas 

ao Governador do Estado, não podendo o soldo de seus postos e graduações 

ser inferior ao fixado pelo Exército para os postos e graduações correspon-
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dentes. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 12, de 20 de agosto de 

1997. (Trecho “não podendo o soldo de seus postos e graduações ser inferior 

ao fixado pelo Exército para os postos e graduações correspondentes” decla-

rado inconstitucional por meio do julgamento do mérito da ADI n. 4944 ES, 

em 9 de setembro de 2019)

Nota: ADI 4944 - Entrada: 23.04.2013 – Acórdão: DJ 09.09.2019

Relatora: Min Luiz Fux

Requerente: Governador do Estado do Espírito Santo

Decisão Final (DJ 09.09.2019): O Tribunal, por unanimidade, julgou pro-

cedente julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do 

trecho “não podendo o soldo de seus postos e graduações ser inferior ao 

fixado pelo Exército para os postos e graduações correspondentes.

§ 2º São autoridades policiais militares na função exclusiva de polícia os-

tensiva e de preservação da ordem pública os oficiais da ativa da Polícia Mili-

tar e os Comandantes de frações constituídas.

§ 3º A Polícia Militar será comandada por oficial da ativa do último posto 

da respectiva corporação, nomeado pelo Governador do Estado.

§ 3º A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são instituições regu-

lares e permanentes, organizadas com base na hierarquia e disciplina. Reda-

ção dada pela Emenda Constitucional n. 12, de 20 de agosto de 1997.

§ 4º O Comando Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Mili-

tar serão exercidos, respectivamente, por oficiais da ativa do último posto 

do quadro de Oficiais Policiais Militares e do Quadro de Oficiais de Bombei-

ros Militares, nomeados pelo Governador do Estado. Dispositivo incluído pela 

Emenda Constitucional n. 12, de 20 de agosto de 1997.

§ 4º O Comando Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, 

serão nomeados pelo Governador do Estado, dentre oficiais superiores da ati-

va, do último posto de seus respectivos quadros. Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.
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Art. 131. A administração pública desenvolverá a pesquisa e a investi-

gação científica aplicadas, a especialização e o aprimoramento dos órgãos 

estaduais de segurança pública e de seus integrantes, dentro dos limites de 

sua área de atuação.

CAPÍTULO II

DA POLÍTICA PENITENCIÁRIA ESTADUAL

Art. 132. A política penitenciária estadual visa assegurar a promoção e 

valorização do indivíduo encarcerado, sua reintegração social, a garantia dos 

seus direitos e a defesa de sua integridade física, psíquica e mental no perío-

do de cumprimento da pena.

§ 1º Fica assegurada, na forma da lei, a participação popular, por meio de 

organizações representativas, na formulação da política penitenciária estadual.

§ 2º Para garantia do disposto no caput deste artigo, o Poder Público as-

segurará ao encarcerado:

I – celas condignas para o cumprimento da pena, em quaisquer dos regi-

mes previstos na legislação federal;

II – assistência jurídica, médica, odontológica, farmacêutica e psico-social;

III – aprendizado profissional e trabalho produtivo com remuneração justa;

IV – visita e convívio com os familiares, na forma da lei;

V – alimentação condigna e higiene;

VI – educação, desporto e lazer;

VII – cultura e respeito aos seus valores e manifestações étnico-culturais;

VIII – assistência religiosa, respeitada a opção de cada presidiário;

IX – respeito à individualidade, vedada a identificação pessoal por número.

§ 3º Serão asseguradas às mulheres presidiárias:

I – assistência pré-natal;

II – assistência psico-social e creches para seus filhos;

III – condições para permanecer nos presídios com seus filhos durante o 

período de amamentação.
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§ 4º Para garantia dos direitos do presidiário, todo estabelecimento penal 

ou prisão estarão sujeitos à jurisdição do magistrado competente.

§ 5º Todo estabelecimento penal ou prisão estarão sujeitos à fiscalização dos 

órgãos de entidades de defesa dos direitos humanos ou de assistência ao preso.

Art. 133. As penas serão cumpridas em estabelecimentos apropriados à 

natureza do delito, às condições físicas, psíquicas, ao sexo, às características 

e aptidões do apenado.

Parágrafo único. O Estado instalará colônias penais, respeitadas as pecu-

liaridades do local.

Art. 133-A. São asseguradas, nos termos da lei, aos municípios que abri-

guem penitenciárias, casas de detenção ou estabelecimentos penais congêne-

res, em funcionamento, medidas que visem mitigar e compensar os impactos 

sociais, ambientais, econômicos e financeiros decorrentes desse fato. Dispo-

sitivo incluído pela Emenda Constitucional n. 75, de 05 de dezembro de 2011.

Art. 134. É assegurado ao sentenciado o direito de ser recolhido de ime-

diato a estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena.

TÍTULO VI

DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

CAPÍTULO I

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO ESTADUAL

Seção I

Dos Princípios Gerais

Art. 135. O sistema tributário estadual será regulado pelo disposto na 

Constituição Federal e em suas leis complementares, por esta Constituição e 

pelas leis que vierem a ser adotadas.

Art. 136 O Estado e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

I – impostos;
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II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, 

efetiva ou potencial, de serviços públicos de sua atribuição, específicos e di-

visíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;

III – contribuição de melhoria decorrente de obras públicas.

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão gra-

duados segundo a capacidade econômica do contribuinte facultado a adminis-

tração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, 

identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimô-

nio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria, de impostos, e todo 

o produto da arrecadação das mesmas será alocado ao órgão responsável 

pelo respectivo poder de polícia ou pela prestação de serviços públicos que 

fundamentem a cobrança.

§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Re-

dação dada pela Emenda Constitucional n. 106, de 9 de novembro de 2016.

§ 3º O Estado pode delegar ou receber da União, de outros Estados ou de 

Municípios encargos de administração tributária.

Art. 137. O Estado e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada 

de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de pre-

vidência e assistência social.

Art. 137. O Estado e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribui-

ções para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos ser-

vidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas 

progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos 

de aposentadoria e de pensões. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 

114, de 25 de novembro de 2019

Parágrafo único. Quando houver déficit atuarial, a contribuição dos apo-

sentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposen-

tadoria e de pensões que supere o salário-mínimo. Dispositivo incluído pela 

Emenda Constitucional n. 114, de 25 de novembro de 2019

https://www.grancursosonline.com.br
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE1062016.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE1062016.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ece1142019.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ece1142019.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ece1142019.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ece1142019.html#a1


1042

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Seção II

Das Limitações do Poder de Tributar

Art. 138. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, 

é vedado ao Estado e aos Municípios:

I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

II – instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem 

em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação 

profissional ou função por ele exercida, independentemente da denominação 

jurídica dos rendimentos, títulos e direitos;

III – cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei 

que os houver instituído ou aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os 

instituiu ou aumentou;

IV – utilizar tributo com efeito de confisco;

V – estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de 

tributos interestaduais ou intermunicipais ou quaisquer outros, ressalvada a 

cobrança de pedágios pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público;

VI – instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços uns dos outros e da União;

b) templos de qualquer culto;

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

dações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educa-

ção e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão;

VII – cobrar taxas nos casos de:

a) petição em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) obtenção de certidão especificamente para fins de defesa de direitos e 

esclarecimentos de situações de interesse pessoal.
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§ 1º A vedação expressa no inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público no que se refere ao pa-

trimônio, à renda, aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou 

às delas decorrentes.

§ 2º O disposto no inciso VI, a, e no parágrafo anterior não se aplica ao 

patrimônio, a renda e aos serviços relacionados com a exploração de ativi-

dades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos pri-

vados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifa 

pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar o 

imposto relativamente ao bem imóvel.

§ 3º As vedações expressas no inciso VI, b e c, compreendem somente o 

patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais 

das entidades nelas mencionadas.

§ 4º A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclare-

cidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços.

§ 5º Qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária ou 

previdenciária só poderá ser concedida através de lei específica, estadual 

ou municipal.

Seção III

Dos Impostos do Estado

Art. 139. Compete ao Estado instituir:

I – impostos sobre:

a) transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos;

b) operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda 

que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

c) propriedade de veículos automotores;
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II – adicional de até cinco por cento do que for pago à União por pessoas 

físicas ou jurídicas domiciliadas no território do Estado, a título do imposto 

previsto no Art.158, III, da Constituição Federal, incidente sobre lucros, ga-

nhos e rendimentos de capital.

§ 1º Relativamente ao imposto de que trata o inciso I, a, competente é 

o Estado para exigir o tributo sobre os bens imóveis e respectivos direitos, 

quando situados em seu território, e sobre os bens móveis, títulos e créditos 

quando neste Estado se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver o 

doador o seu domicílio.

§ 2º Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior, ou se aí o de 

cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou aí se processou seu in-

ventário, a competência para instituir o tributo de que trata o inciso I, a, será 

determinada em lei complementar federal.

§ 3º As alíquotas do imposto de que trata o inciso I, a, poderão ser pro-

gressivas e não excederão os limites estabelecidos pelo Senado Federal.

§ 4º O imposto de que trata o inciso I, b, atenderá ao seguinte:

I – Serão não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 

operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com 

o montante cobrado nas anteriores pelo Estado, por outro Estado ou pelo 

Distrito Federal;

II – a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da le-

gislação:

a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas 

operações ou prestações seguintes;

b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores;

III – poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e 

dos serviços.

§ 5º Salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos 

termos do disposto na Constituição Federal, as alíquotas internas nas opera-

ções relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços não 

poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais.
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§ 6º Em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a 

consumidor final localizado em outro Estado ou Distrito Federal, adotar-se-á:

I – a alíquota interestadual quando o destinatário for contribuinte do imposto;

II – a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele.

§ 7º O imposto de que trata o inciso I, b:

I – incidirá também:

a) sobre à entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se 

tratar de bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, assim 

como sobre serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado se neste 

estiver situado o estabelecimento destinatário da mercadoria ou serviço;

a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pes-

soas física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, 

qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no 

exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou 

o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço; Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 36, de 27 de dezembro de 2001.

b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas 

com serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

II – não incidirá:

a) sobre operações que destinem ao exterior produtos industrializados, 

excluídos os semielaborados definidos em lei complementar federal;

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lu-

brificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;

c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no Art.153, § 5º da Constituição 

Federal;

III – não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto 

sobre produtos industrializados quando a operação realizada entre contri-

buintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização 

configurar a hipótese de incidência dos dois impostos.
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§ 8º À exceção do imposto de que trata o inciso I, b, nenhum outro tributo 

estadual incidirá sobre operações relativas à energia elétrica, combustíveis 

líquidos e gasosos, lubrificantes e minerais.

§ 9º Quanto ao imposto de que trata o inciso I, b, observar-se-á a lei com-

plementar federal no tocante a:

I – definição dos seus contribuintes;

II – substituição tributária;

III – compensação de imposto;

IV – fixação para efeito de cobrança e definição do estabelecimento res-

ponsável, do local das operações relativas à circulação de mercadorias e das 

prestações de serviços;

V – exclusão da incidência de imposto, nas exportações para o exterior, de 

serviços e outros produtos além dos mencionados no § 7º, II, a;

VI – previsão de casos de manutenção de crédito relativamente à remessa 

para outro Estado e exportação para o exterior de serviços e de mercadorias;

VII – concessão e revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais;

VIII – definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto inci-

dirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não 

se aplicará o disposto no inciso II, b do § 7º; Dispositivo incluído pela Emenda 

Constitucional n. 36, de 28 de dezembro de 2001.

IX – fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, 

também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. Disposi-

tivo incluído pela Emenda Constitucional n. 36, de 28 de dezembro de 2001.

§ 10 Os tributos estaduais serão pagos pelos contribuintes preferencial-

mente no banco oficial do Estado.

§ 10 À exceção dos impostos de que tratam o inciso I, b, do caput deste 

artigo e o art. 153, I e II da Constituição Federal, nenhum outro imposto po-

derá incidir sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de teleco-

municações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País. Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 36, de 27 de dezembro de 2001.
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§ 11 Nos Municípios onde o banco oficial estadual não mantiver unidade de 

arrecadação, o pagamento será efetuado em instituições financeiras oficiais 

ou junto ao órgão de arrecadação da Fazenda Estadual.

§ 11 Na hipótese do § 9º, incisos VIII e IX, observar-se-á o seguinte: Re-

dação dada pela Emenda Constitucional n. 36, de 27 de dezembro de 2001.

I – nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petró-

leo, o imposto caberá ao Estado onde ocorrer o consumo; Dispositivo incluído 

pela Emenda Constitucional n. 36, de 28 de dezembro de 2001.

II – nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e 

seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste 

parágrafo, o imposto será repartido entre os Estados de origem e de destino, 

mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as 

demais mercadorias; Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 36, 

de 28 de dezembro de 2001.

III – nas operações interestaduais, com gás natural e seus derivados, e 

lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste paragráfo, desti-

nadas a não contribuinte, o imposto caberá ao Estado de origem; Dispositivo 

incluído pela Emenda Constitucional n. 36, de 28 de dezembro de 2001.

IV – as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação através 

de lei estadual, nos termos do § 9º, VIII, observando-se o seguinte: Disposi-

tivo incluído pela Emenda Constitucional n. 36, de 28 de dezembro de 2001.

a) será uniforme, podendo ser diferenciadas por produtos; Dispositivo in-

cluído pela Emenda Constitucional n. 36, de 28 de dezembro de 2001.

b) poderão ser específicas, por unidade de medida adotada, ou advalorem, 

incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu 

similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência; Dispo-

sitivo incluído pela Emenda Constitucional n. 36, de 28 de dezembro de 2001.

c) poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o dispos-

to no art. 138, III, b. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 36, 

de 28 de dezembro de 2001.
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§ 12 As regras necessárias à aplicação do disposto no § 11, inclusive as 

relativas à apuração e à destinação do imposto, serão estabelecidas mediante 

deliberação dos Estados e do Distrito Federal. Dispositivo incluído pela Emen-

da Constitucional n. 36, de 28 de dezembro de 2001.

Seção IV

Dos Impostos dos Municípios

Art. 140. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

I – propriedade predial e territorial urbana;

II – transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens 

imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, ex-

ceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição;

III – vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel;

IV – serviços de qualquer natureza não compreendidos no Art.155, I, b, da 

Constituição Federal, definidos em lei complementar federal.

§ 1º O imposto de que trata o inciso I poderá ser progressivo, nos termos 

da lei municipal, de forma a assegurar o cumprimento da função social da 

propriedade.

§ 2º O imposto de que trata o inciso II compete ao Município da situação 

do bem e não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados 

ao patrimônio de pessoas jurídicas em realização de capital, nem sobre a 

transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou 

extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponde-

rante do adquirente for o comércio desses bens ou direitos, locação de bens 

imóveis ou arrendamento mercantil.

§ 3º A competência municipal para instituir e cobrar o imposto menciona-

do no inciso III não excluí a do Estado para instituir e cobrar, sobre a mesma 

operação, o imposto de que trata o Art.139, I, b.
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§ 4º Aos Municípios caberá, na forma da lei complementar federal:

I – fixar as alíquotas máximas dos impostos de que tratam os incisos III e IV;

II – excluir da incidência do imposto previsto no inciso IV as exportações 

de serviços para o exterior.

Seção V

Da Repartição das Receitas Tributárias

Art. 141. Pertencem ao Estado:

I – o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos 

de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer 

título por ele, suas autarquias e pelas fundações que instituir e mantiver;

II – vinte por cento do produto da arrecadação de imposto que a União 

instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo Art.154, I, da 

Constituição Federal;

III – sua cota no Fundo de Participação dos Estados, bem como a parcela 

que lhe couber no produto da arrecadação do imposto sobre produtos indus-

trializados, nos termos do Art.159, I, a, e II, da Constituição Federal;

IV – trinta por cento da arrecadação, no Estado, do imposto a que refere 

o Art.153, § 5º, I, da Constituição Federal;

Art. 142. Pertencem aos Municípios:

I – o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos 

de qualquer natureza incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer 

título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

II – cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União 

sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados;

III – cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto estadual 

sobre a propriedade de veículos auto motores licenciados em seus territórios;

IV – vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto estadual 

sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 

de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;
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V – a respectiva Cota do Fundo de Participação dos Municípios prevista no 

Art.159, I, b, da Constituição Federal;

VI – setenta por cento da arrecadação, conforme a origem, do imposto a 

que se refere o Art.153, § 5º, II, da Constituição Federal;

VII – vinte e cinco por cento dos recursos recebidos pelo Estado, nos ter-

mos do Art.159, § 3º, da Constituição Federal.

Parágrafo único. As parcelas de receitas pertencentes aos Municípios, 

mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios:

I – três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas opera-

ções relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços reali-

zadas em seus territórios;

II – até um quarto, de acordo com o que dispuser a lei estadual.

Art. 143. O Estado e os Municípios divulgarão e publicarão até o último 

dia do mês subsequente ao da arrecadação, o montante de cada um dos tri-

butos arrecadados, bem como os recursos recebidos.

§ 1º Cabe ao Estado a publicação e divulgação dos valores de origem tri-

butária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio.

§ 2º Os dados divulgados serão publicados, discriminadamente, por Município.

Art. 144. A definição do valor adicionado, para os efeitos do Art.142, pa-

rágrafo único, I, obedecerá aos critérios fixados em lei complementar federal.

Art. 145 Os Poderes Públicos Estadual e Municipal, no prazo de cento e 

oitenta dias após o encerramento do exercício financeiro, darão publicidade 

às seguintes informações: (Dispositivo revogado pela Emenda Constitucional 

n. 103, de 18 de dezembro de 2015)

I – benefícios e incentivos fiscais concedidos, indicando os respectivos 

beneficiários e o montante do imposto reduzido ou dispensado; (Dispositivo 

revogado pela Emenda Constitucional n. 103, de 18 de dezembro de 2015)

II – isenções ou reduções de impostos, incidentes sobre bens e serviços. 

(Dispositivo revogado pela Emenda Constitucional n. 103, de 18 de dezembro 

de 2015)
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Art. 146. É vedada ao Estado a retenção ou qualquer restrição à entrega 

dos tributos ou de outros recursos devidos ou destinados ao Município, neles 

compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos, importando cri-

me de responsabilidade a sua retenção por prazo superior a quinze dias do 

seu recebimento no caixa do Estado.

Parágrafo único. Essa vedação não impede o Estado de condicionar a en-

trega de recursos ao pagamento de seus créditos.

Art. 146. É vedada ao Estado a retenção ou qualquer restrição à entrega 

dos tributos ou de outros recursos devidos ou destinados ao Município, neles 

compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos, importando cri-

me de responsabilidade a sua retenção por prazo superior a quinze dias do 

seu real recebimento no caixa do Estado. Redação dada pela Emenda Consti-

tucional n. 39, de 16 de maio de 2002.

§ 1º O Município que verificar a existência de algum credor seu em situa-

ção irregular para com a Fazenda Estadual terá a entrega dos valores de que 

trata o caput condicionada à retenção e repasse ao caixa do Estado do valor 

correspondente ao débito de seu credor regularmente inscrito em dívida ati-

va. Parágrafo único transformado em § 1º e redação dada pela Emenda Cons-

titucional n. 39, de 16 de maio de 2002- Dispositivo revogado pela Emenda 

Constitucional n.. 43, de 07 de julho de 2003.

§ 2º A condição de que trata o parágrafo anterior limitará a entrega tão 

somente no valor da dívida do Município com o credor ou ao valor do débito 

deste para com a Fazenda Estadual, conforme for mais benefício ao Município, 

devendo todo o restante ser entregue na forma do caput. Dispositivo incluído 

pela Emenda Constitucional n. 39, de 16 de maio de 2002 - Dispositivo revo-

gado pela Emenda Constitucional n.. 43, de 07 de julho de 2003.

§ 3º A Lei poderá condicionar a entrega de recursos ao pagamento de seus 

créditos, nos termos do parágrafo único do art. 160 da Constituição Federal. 

Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 39, de 16 de maio de 2002
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CAPÍTULO II

DAS FINANÇAS PÚBLICAS

Seção I

Normas Gerais

Art. 147. No Estado, as finanças públicas respeitarão a legislação comple-

mentar federal e as leis que vierem a ser adotadas.

Art. 148 As disponibilidades de caixa do Estado, bem como dos órgãos 

ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas serão de-

positadas em instituições financeiras oficiais do Estado, ressalvados os casos 

previstos em lei.

Parágrafo único. Nos Municípios onde não houver unidade do banco oficial 

do Estado, os depósitos e operações bancárias de que trata este artigo pode-

rão ser realizados junto a outras instituições financeiras oficiais.

Art. 148 As disponibilidades de caixa do Estado, bem como dos órgãos ou 

entidades do Poder Público Estadual e das empresas por ele controladas serão 

depositadas na instituição financeira que vier a possuir a maioria do capital 

social do BANESTES, decorrente de sua privatização, na forma definida em Lei. 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 37, de 24 de janeiro de 2002.

Nota: ADI 2600 - 3 ES - Entrada: 30.1.2002 – Acórdão: DJ 25.10.2002.

Relatora: Min. Cármen Lúcia

Requerente: Partido Popular Social - PPS (CF103, VIII)

Decisão (Liminar): O Tribunal, por unanimidade, deferiu a liminar para sus-

pender a eficácia do Art.148 da Constituição do Estado do Espírito Santo, con-

siderada a redação imprimida pela Emenda Constitucional n. 037/ 2002.

Art. 148 As disponibilidades de caixa do Estado, bem como dos órgãos 

ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas serão de-

positadas em instituições financeiras oficiais do Estado, ressalvados os casos 
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previstos em lei. (Dispositivo revigorado por força de liminar em 30/01/2002, 

que suspendeu efeitos da Emenda Constitucional n. 37, de 24 de janeiro de 

2002, pela ADI n. 2600 – julgada prejudicada a ação por perda superveniente 

do objeto)

Art. 148. As disponibilidades de caixa do Estado, bem como dos órgãos ou 

entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, serão deposi-

tadas em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 52, de 12 de dezembro de 2006.

Seção II

Dos Orçamentos

Art. 149. O orçamento público, expressão físico-financeira do planeja-

mento governamental, será entendido não só como um documento formal de 

decisões sobre a alocação de recursos, mas sobretudo como um instrumento 

que expressa, anualmente, o conjunto de ações visando alcançar, setorial e 

especialmente, maiores níveis de eficiência e eficácia da ação do governo.

Art. 150 Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I – o plano plurianual;

II – as diretrizes orçamentárias;

III – os orçamentos anuais.

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regiona-

lizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estadual, di-

reta e indireta, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para 

as relativas aos programas de duração continuada.

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e priorida-

des da administração pública estadual, incluindo as despesas de capital para 

o exercício financeiro subsequente; orientará a elaboração da lei orçamentá-

ria anual; disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá 

a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
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§ 3º Os Poderes Executivos Estadual e Municipal publicarão, até trinta 

dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução 

orçamentária, apresentado em valores mensais para todas as suas receitas 

e despesas.

§ 4º Os planos e programas estaduais, regionais e setoriais, previstos 

nesta Constituição, serão elaborados em consonância com o plano plurianual 

e apreciados pela Assembleia Legislativa.

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:

I – o orçamento fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fundos, ór-

gãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações ins-

tituídas e mantidas pelo Poder Público;

II – o orçamento de investimento das empresas em que o Estado, direta 

ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades 

e órgãos a ela vinculados, de administração direta e indireta, bem como os 

fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo 

regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções 

anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária 

e creditícia.

§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, compatibilizados com o plano 

plurianual, terão entre suas funções, a de reduzir as desigualdades regionais 

segundo critério estabelecido em lei.

§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão 

da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização 

para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de cré-

dito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

§ 9º Lei complementar estadual disporá sobre o exercício financeiro a 

vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual das 

diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais e estabelecerá normas de 
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gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como 

condições para a instituição e funcionamento de fundos, respeitados os prin-

cípios e normas estabelecidos na lei complementar federal a que se refere o 

Art.165, § 9º da Constituição Federal.

Art. 151. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes 

orçamentárias ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 

pela Assembleia Legislativa cabendo à sua comissão específica de caráter 

permanente:

I – examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 

sobre as contas apresentadas anualmente pelo Governo do Estado;

II – examinar e emitir parecer sobre os planos e programas estaduais, re-

gionais e setoriais e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentá-

ria, sem prejuízo da atuação das demais comissões existentes na Assembleia 

Legislativa.

§ 1º As emendas serão apresentadas na comissão que sobre elas emitirá 

parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo plenário da Assembleia Le-

gislativa.

§ 2º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que 

o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

I – sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes or-

çamentárias;

II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes 

de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) transferências tributárias constitucionais para Municípios; ou

III – sejam relacionadas:

a) com correção de erros ou omissões; ou

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.
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§ 3º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão 

ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.

§ 4º O Governador do Estado poderá enviar mensagem à Assembleia Le-

gislativa para propor modificações nos projetos a que se refere este artigo, 

enquanto não iniciada a votação na comissão específica, da parte cuja alte-

ração é proposta.

§ 5º Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e 

do orçamento anual serão enviados pelo Governador do Estado à Assembleia 

Legislativa, nos termos da lei complementar.

§ 6º Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contra-

riar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.

§ 7º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do 

projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes 

poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou su-

plementares com prévia e específica autorização legislativa.

Art. 152. São vedados:

I – o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;

II – a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que 

excedam os créditos orçamentários ou adicionais;

III – a realização de operações de crédito que excedam o montante das 

despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplemen-

tares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo, 

por maioria absoluta;

IV – a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, res-

salvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se re-

ferem os arts. 141, III e 142, I a V e VII, a parcela destinada ao fomento de 

projetos de desenvolvimento científico e tecnológico prevista no Art.197, § 

2º, a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino 

como determinado pelo Art.178, e a prestação de garantia às operações de 

crédito por antecipação da receita, previstas no Art.150, § 8º;
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IV – a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, res-

salvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se refe-

rem os artigos 141, III e 142, I a V e VII, a parcela destinada ao fomento de 

projetos de desenvolvimento científico e tecnológico, prevista no artigo 197, § 

2º, a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino e 

para realização de atividades da administração tributária, como determinado, 

respectivamente, pelos artigos 178 e 32, XXVI e a prestação de garantia às 

operações de crédito por antecipação da receita prevista no artigo 150, § 8º; 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 49, de 15 de agosto de 2006.

V – a abertura de crédito suplementar ou especial, sem prévia autorização 

legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;

VI – a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de 

uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem 

prévia autorização legislativa;

VII – a concessão ou utilização de créditos ilimitados;

VIII – a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos or-

çamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit 

de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no Art.150, § 5º;

IX – a instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização 

legislativa;

X – a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, 

inclusive por antecipação de receita, pelo Governo Estadual e suas institui-

ções financeiras, para pagamento de despesa com pessoal ativo, inativo e 

pensionista, do Estado e dos Municípios. Dispositivo incluído pela Emenda 

Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

XI – na forma estabelecida na lei complementar de que trata o § 22 do 

art. 40 da Constituição Federal, a utilização de recursos de regime próprio 

de previdência social, incluídos os valores integrantes dos fundos previstos 

no art. 249 da Constituição Federal, para a realização de despesas distintas 

do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado 
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àquele regime e das despesas necessárias à sua organização e ao seu funcio-

namento. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 114, de 25 de 

novembro de 2019

§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício finan-

ceiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei 

que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.

§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício 

financeiro em que forem autorizados salvo se o ato de autorização for pro-

mulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que reabertos 

nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício 

financeiro subsequente.

§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para 

atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de como-

ção interna ou calamidade pública.

§ 4º A destinação de recursos para a realização de atividades da admi-

nistração tributária, prevista no inciso IV deste artigo e no artigo 32, XXVI, 

deverá ser disciplinada em lei a ser encaminhada pelo Governador do Estado 

à Assembleia Legislativa no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da promul-

gação desta Emenda Constitucional. Dispositivo incluído pela Emenda Consti-

tucional n. 49, de 15 de agosto de 2006.

Art. 153. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias com-

preendidos os créditos suplementares e especiais destinados aos órgãos dos 

Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, ser-lhes-ão entregues 

até o dia vinte de cada mês.

Art. 153. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, com-

preendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos 

Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, 

ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês. Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 77, de 17 de abril de 2012.
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Art. 154. A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e dos Municí-

pios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

Parágrafo único. Concessão de qualquer vantagem ou aumento de re-

muneração, a criação de cargos ou alterações de estrutura de carreira, bem 

como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da 

administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas 

pelo Poder Público, só poderão ser feitas:

I – se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as pro-

jeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II – se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, 

ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia-mista.

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração ou 

subsídio, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura 

de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer 

título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas: 

Parágrafo único transformado em § 1º e redação dada pela Emenda Constitu-

cional n. 23, de 29 de junho de 1999.

I – se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às pro-

jeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

II – se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, 

ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Reda-

ção dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste 

artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente 

suspensos todos os repasses de verbas estaduais aos Municípios que não ob-

servarem os referidos limites. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional 

n. 23, de 29 de junho de 1999.
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§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, 

durante o prazo fixado na lei complementar, o Estado e os Municípios adota-

rão as seguintes providências: Dispositivo incluído pela Emenda Constitucio-

nal n. 23, de 29 de junho de 1999.

I – redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em 

comissão e funções de confiança; Dispositivo incluído pela Emenda Constitu-

cional n. 23, de 29 de junho de 1999.

II – exoneração dos servidores não estáveis. Dispositivo incluído pela 

Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem su-

ficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar 

referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que o ato 

normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, 

o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Dispositivo 

incluído pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus 

a indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço. 

Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 6º O cargo objeto de redução, previsto nos parágrafos anteriores, será 

extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais 

ou assemelhadas pelo prazo de dez anos. Dispositivo incluído pela Emenda 

Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 7º A lei disporá sobre as normas a serem obedecidas na efetivação do 

disposto no § 4º. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 23, de 

29 de junho de 1999.

Art. 155. Qualquer cidadão poderá solicitar ao Poder Público informações 

sobre a execução orçamentária e financeira do Estado que serão fornecidas 

no prazo da lei, sob pena de responsabilidade.

Art. 156 Aplica-se aos municípios, no que couber, o disposto neste capítulo.
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TÍTULO VII

DA ORDEM SOCIAL

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 157. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como 

objetivo o bem-estar, a paz e a justiça sociais.

CAPÍTULO II

DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Disposição Geral

Art. 158. O Estado e os Municípios, juntamente com a União, integram 

um conjunto de ações e iniciativas dos Poderes Públicos e da sociedade des-

tinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 

social de conformidade com disposto nas Constituições Federal e Estadual e 

nas leis.

Parágrafo único. As receitas do Estado e dos Municípios destinadas à se-

guridade social constarão dos respectivos orçamentos.

Seção II

Da Saúde

Art. 159. A saúde é dever do Estado e direito de todos assegurado me-

diante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença 

e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para a sua promoção, prevenção, proteção e recuperação.
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Art. 160 O direito à saúde pressupõe:

I – condições dignas de trabalho e de renda, saneamento, moradia, ali-

mentação, educação, transporte e lazer;

II – respeito ao meio ambiente sadio e ao controle da poluição ambiental;

III – opção quanto a tamanho da prole.

Art. 161. As ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo 

ao Poder Público, nos termos da lei, dispor sobre sua regulamentação, fisca-

lização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através 

de serviços de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito 

privado, devidamente qualificados para participar do sistema único de saúde.

Art. 162 As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede re-

gionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de 

acordo com as seguintes diretrizes:

I – descentralização político-administrativa com direção única em cada 

esfera de governo;

II – integração das ações e serviços de saúde adequados às diversas rea-

lidades epidemiológicas;

III – universalização de assistência de igual qualidade com acesso a todos 

os níveis dos serviços de saúde, respeitadas as peculiaridades e necessidades 

básicas da população urbana e rural, atendendo, de forma integrada, às ati-

vidades preventivas e assistenciais;

IV – participação, em nível de decisão, de entidades representativas de 

usuários, prestadores de serviço e profissionais da área de saúde.

Art. 163. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

§ 1º As instituições privadas de saúde poderão participar de forma com-

plementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante 

contrato de direito púbico ou convênio, tendo preferência as entidades filan-

trópicas e as sem fins lucrativos.
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§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenção 

à instituição privada com fins lucrativos e a concessão de qualquer incentivo, 

respeitado o disposto no Art.208.

§ 3º É vedada a designação ou nomeação de proprietário de serviço de 

saúde, contratado pelo Poder Público, para exercer qualquer função ou cargo 

de chefia nos órgãos e unidades estaduais do sistema único de saúde.

Art. 164. No sistema único de saúde compete ao Estado, além das atri-

buições estabelecidas na Constituição Federal e na legislação complementar:

I – prestar serviços de saúde, de vigilância sanitária e epidemiológica e 

outros, em integração com os sistemas municipais;

II – responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, 

ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, es-

pecialização ou grau de complexidade ser executados pelos Municípios;

III – assegurar número de hospitais e postos de saúde suficientemente 

equipados com recursos humanos e materiais, para garantir o acesso de to-

dos à assistência médica, farmacêutica, odontológica e psicológica, em todos 

os níveis;

IV – assegurar a todos o direito de optar em caso de necessidade de assis-

tência médica, odontológica e psicológica, por quaisquer das unidades hospi-

talares e por profissionais habilitados do sistema único de saúde;

V – dar assistência à saúde comunitária para garantir o acompanhamento 

do doente dentro de sua realidade familiar, comunitária e social;

VI – assegurar à criança, durante a hospitalização, o acompanhamento 

pela mãe ou responsável, na forma da lei;

VII – promover e incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de novas 

tecnologias e a produção de medicamentos, matérias-primas, insumos imu-

nológicos preferencialmente por laboratórios oficiais do Estado abrangendo, 

também, práticas alternativas de diagnóstico e terapêutica;

VIII – desenvolver o sistema estadual público regionalizado de coleta, pro-

cessamento e transfusão de sangue e seus derivados;
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IX – controlar e fiscalizar a composição, produção, guarda e uso de bens 

de consumo relacionados com a saúde, compreendendo alimentos, bebidas, 

medicamentos, saneantes, produtos químicos, cosméticos, produtos de hi-

giene pessoal, agrotóxicos, seus componentes e afins, produtos agrícolas, 

drogas veterinárias, água, sangue, hemoderivados, equipamentos médico-

-hospitalares, farmacêuticos, de laboratório, odontológicos e fisioterápicos, 

insumos, correlatos e outros que a lei indicar;

X – desenvolver e apoiar programas de incentivo à doação de órgãos hu-

manos para transplante;

XI – desenvolver programa estadual de saúde, objetivando garantir a saú-

de e a vida dos trabalhadores, através da adoção de medidas que visem à 

eliminação de riscos de acidentes, doenças profissionais e do trabalho e que 

ordenem o processo produtivo;

XII – oferecer serviço de prevenção para a saúde e para a cárie dentária à 

clientela escolar do ensino fundamental da rede estadual de ensino;

XIII – dar assistência, proteção e tratamento adequados ao doente mental 

em nível ambulatorial e hospitalar, garantindo recursos materiais e humanos.

Art. 165. A assistência farmacêutica, privativa de profissional habilitado 

de nível superior, integra o sistema único de saúde ao qual cabe garantir o 

acesso de toda a população aos medicamentos básicos, bem como controlar 

e fiscalizar o funcionamento de postos de manipulação, doação e venda de 

medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos destinados ao uso humano.

Parágrafo único. O sistema único de saúde deverá implantar procedimen-

tos de farmacovigilância que permitam o uso racional de medicamento e a 

verificação dos efeitos causados à população.

Art. 166. É da competência do Estado providenciar, dentro de rigorosos 

padrões técnicos, a inspeção e a fiscalização dos serviços de saúde públicos 

e privados, principalmente aqueles possuidores de instalações que utilizem 

substâncias ionizantes, visando assegurar a proteção ao trabalhador no exer-

cício de suas atividades e aos usuários desses serviços.
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Seção III

Da Assistência Social

Art. 167. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, inde-

pendentemente do pagamento de qualquer contribuição, e tem por objetivos:

I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II – o amparo à criança e ao adolescente carente, inclusive com o ofere-

cimento de creches, mediante ação integrada das áreas de saúde, educação 

e assistência social;

III – a promoção da integração ao mercado de trabalho, inclusive do ado-

lescente carente e da pessoa portadora de deficiência;

III – a promoção da integração ao mercado de trabalho, inclusive do ado-

lescente carente e da pessoa com deficiência; Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 60, de 11 de fevereiro de 2009.

IV – a habilitação e a reabilitação da pessoa portadora de deficiência;

IV – a habilitação e a reabilitação da pessoa com deficiência; Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 60, de 11 de fevereiro de 2009.

V – a promoção da integração à vida comunitária da criança e do adoles-

cente carente, do idoso e da pessoa portadora de deficiência.

V – a promoção da integração à vida comunitária da criança e do ado-

lescente carente, do idoso e da pessoa com deficiência. Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 60, de 11 de fevereiro de 2009.

Parágrafo único. As ações governamentais, na área da assistência social, 

serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos 

no Art.150, § 5º, III, além de outras fontes, e organizada com base nas se-

guintes diretrizes:

I – descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e nor-

mas gerais à União, a coordenação e execução dos respectivos programas ao 

Estado e aos Municípios na esfera de sua competência, bem como a entidades 

de assistência social;
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II – participação da população, por meio de organizações representativas, 

na formulação da política e no controle das ações em todos os níveis;

III – acompanhamento por profissional técnico da área de serviço social, 

da execução dos programas e ações sociais.

CAPÍTULO III

DA EDUCAÇÃO; DA CULTURA; DO DESPORTO E DO LAZER; DO 

MEIO AMBIENTE; E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

Seção I

Da Educação

Art. 168. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, sua capacidade de elaboração e reflexão 

crítica da realidade, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualifica-

ção para o trabalho, respeitadas as diferenças culturais da sociedade.

Art. 169 O ensino público, fundamental e pré-escolar, obrigatório e gra-

tuito, é direito de todos.

Art. 169 A educação básica é obrigatória e gratuita dos 04 (quatro) aos 

17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para 

todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 88, de 01 de janeiro de 2012.

Parágrafo único. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 

subjetivo e o seu não oferecimento, ou a sua oferta irregular, importa respon-

sabilidade da autoridade competente.

Art. 170. O ensino será ministrado com obediência aos princípios estabe-

lecidos no Art. 206 da Constituição Federal e aos seguintes:

I – flexibilidade da organização e do funcionamento do ensino para aten-

dimento às peculiaridades locais;
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II – valorização dos profissionais do magistério, garantindo o aperfeiçoa-

mento periódico e sistemático;

III – respeito às condições peculiares e inerentes ao educando trabalhador 

com oferta de ensino regular noturno, ao portador de deficiência e ao super-

dotado;

III – respeito às condições peculiares e inerentes ao educando trabalhador 

com oferta de ensino regular noturno à pessoa com deficiência e ao superdota-

do; Redação dada pela Emenda Constitucional n. 60, de 11 de fevereiro de 2009.

IV – valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, 

plano de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e 

ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado 

regime jurídico único para as instituições mantidas pelo Estado;

IV – valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, 

planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e 

ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

V – remuneração dos profissionais do magistério publico, fixada de acordo 

com a maior habilitação adquirida, independentemente do grau de ensino em 

que atue;

VI – efetiva participação, em todos os níveis, dos profissionais de magis-

tério, dos alunos, dos pais ou responsáveis, na gestão administrativo-peda-

gógica da escola;

VII – liberdade e autonomia para organização estudantil;

VIII – instituição de órgão colegiado nas unidades de ensino em todos os 

níveis, como instância máxima das suas decisões e com o objetivo de fiscali-

zar e avaliar o planejamento e a execução da ação educacional nos estabele-

cimentos de ensino.

Art. 171. Constitui obrigação dos Poderes Públicos:

I – a garantia de educação especial, até a idade de dezoito anos em clas-

ses especiais, para a pessoa portadora de deficiência que efetivamente não 

possa acompanhar as classes regulares;
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I – a garantia de educação especial, até a idade de dezoito anos em clas-

ses especiais, para a pessoa com deficiência que efetivamente não possa 

acompanhar as classes regulares; Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 60, de 11 de fevereiro de 2009.

II – a garantia de unidades escolares equipadas e aparelhadas para a in-

tegração do aluno portador de deficiência, na rede regular de ensino;

III – a criação de programas de educação especial, em unidades hospita-

lares e congêneres de internação, de educando portador de doença ou defici-

ência, por prazo igual ou superior a um ano;

III – a criação de programas de educação especial, em unidades hospita-

lares congêneres de internação, de educando doente ou de pessoa com de-

ficiência, por prazo igual ou superior a um ano; Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 60, de 11 de fevereiro de 2009.

IV – a manutenção e conservação dos estabelecimentos públicos de ensino.

Parágrafo único. O Estado aplicará na educação especial destinada à pessoa 

portadora de deficiência percentual dos recursos disponíveis para a educação.

Parágrafo único. O Estado aplicará na educação especial destinada à pes-

soa com deficiência percentual dos recursos disponíveis para a educação. 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 60, de 11 de fevereiro de 2009.

Art. 172. O ensino fundamental, público e gratuito, é obrigação do Estado 

e direito de toda criança prioritariamente, a partir de sete anos de idade.

§ 1º Compete ao Estado e aos Municípios promover o recenseamento 

escolar e desenvolver, no âmbito da escola, da família e da comunidade, ins-

trumentos para garantir a frequência, a efetiva permanência do educando na 

escola e o acompanhamento do seu aprendizado.

§ 2º O ensino fundamental será ministrado em língua portuguesa, asse-

gurada às comunidades indígenas, também, a utilização de suas línguas ma-

ternas e processos próprios de aprendizagem.

§ 3º Além dos conteúdos mínimos fixados a nível nacional para o ensino 

obrigatório, os sistemas de educação estadual e municipal poderão acrescen-

tar outros compatíveis com suas peculiaridades.
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Art. 173. Os Municípios atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental 

e pré-escolar.

Art. 174 O Estado e os Municípios garantirão atendimento ao educando 

no ensino fundamental, inclusive nas creches e pré-escolas, através de pro-

gramas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação 

e assistência à saúde.

§ 1º Os programas suplementares de alimentação, transporte e assistên-

cia à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições 

sociais e outros recursos financeiros.

§ 1º Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde 

serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros 

recursos financeiros. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 01, de 21 

de maio de 1990.

§ 2º O programa suplementar de transporte será estendido aos profissio-

nais do magistério da rede pública de ensino, na forma da lei.

§ 3º O programa suplementar de transporte do Município atenderá ex-

clusivamente aos educandos no ensino fundamental, nas creches e nas pré-

-escolas, e, na forma excepcional, no ensino médio e superior. Dispositivo 

incluído pela Emenda Constitucional n. 01, de 21 de maio de 1990, retificado 

no D.O. de 24 de maio de 1990.

§ 4º O Estado incumbir-se-á de assumir o transporte escolar integral dos 

estudantes matriculados no ensino médio, no ensino técnico e no ensino su-

perior, matriculados nas redes públicas estadual e federal e para os estudan-

tes que sejam contratados com o Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, 

bem como os bolsistas beneficiados por programas estaduais e federais, na 

forma da lei de iniciativa do Poder Executivo Estadual, exclusivamente para 

os deslocamentos residência/faculdade/residência nos horários e linhas espe-

cíficas para esses deslocamentos. Dispositivo incluído pela Emenda Constitu-

cional n. 93, de 18 de junho de 2013.
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§ 5º Os beneficiados pela gratuidade estabelecida no § 4º deverão com-

provar insuficiência de renda familiar, na forma da lei de iniciativa do Poder 

Executivo Estadual. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 93, de 

18 de junho de 2013.

Art. 175. O ensino religioso interconfessional, de matrícula facultativa, 

constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fun-

damental e médio e será ministrado por professor qualificado em formação 

religiosa, na forma da lei.

Art. 176 O ensino médio é obrigação do Estado e visa assegurar forma-

ção humanística, científica e tecnológica voltada para o desenvolvimento de 

uma consciência crítica, sendo sua obrigatoriedade e gratuidade estendidas 

progressivamente.

Art. 176 O ensino médio é obrigação do Estado e visa assegurar formação 

humanística, científica e tecnológica voltada para o desenvolvimento de uma 

consciência crítica, sendo obrigatório, público e gratuito. Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 88, de 01 de outubro de 2012.

Parágrafo único. O Poder Público oferecerá ensino médio profissionalizan-

te, respeitadas as necessidades e peculiaridades locais e regionais.

Parágrafo único. O Poder Público oferecerá ensino médio profissionalizante 

e, facultativamente, ensino superior, respeitadas as necessidades e peculiari-

dades locais e regionais. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 71, de 

23 de novembro de 2011.

Art. 177. Fica garantida eleição direta para as funções de direção nas 

instituições públicas estaduais de ensino fundamental, médio e superior, com 

a participação de todos os segmentos de sua comunidade escolar, esgotando-

-se o processo de escolha no âmbito da instituição. Dispositivo revogado pela 

Emenda Constitucional n. 19, de 29 de junho de 1999.

Art. 178 O Estado e os Municípios aplicarão, anualmente, no mínimo, 

vinte e cinco por cento da receita resultante de impostos, compreendida a 

proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, 

na forma do disposto no Art. 212 da Constituição Federal.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE932013.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE932013.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE882012.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE882012.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE712011.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE712011.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE191999.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE191999.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm


1071

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 1º O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financia-

mento a contribuição social do salário-educação, na forma do disposto no Art. 

212, § 5º, da Constituição Federal.

§ 2º Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo 

ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas 

em lei, que:

I – assegurem a efetiva participação da comunidade de referência na ges-

tão da escola;

II – apliquem na manutenção e desenvolvimento do ensino ou em pro-

gramas suplementares a ele vinculados seus excedentes financeiros e os re-

cursos públicos a ela destinados, vedada a transferência dessas parcelas a 

entidades mantenedoras ou a terceiros;

III – comprovem finalidade não lucrativa;

IV – sejam reconhecidas de utilidade pública educacional pelo Poder Públi-

co Estadual, segundo normas por ele fixadas;

V – assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, 

filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de 

suas atividades.

§ 3º Os recursos de que trata o parágrafo anterior poderão ser destinados 

a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para 

os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas 

e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, 

ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão de 

sua rede na localidade.

§ 4º É vedada a utilização gratuita de bens públicos por entidades priva-

das de ensino.

§ 5º O ensino é livre para a iniciativa privada, atendidas, simultaneamente 

as seguintes condições:

I – cumprimento das normas gerais da educação nacional e das suplemen-

tares estaduais;
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II – autorização para funcionamento e avaliação permanente de qualidade 

do ensino, dos conteúdos programáticos, e de instalações e equipamentos 

adequados, pelo Poder Público competente;

III – liberdade de organização estudantil autônoma.

§ 6º O Poder Público Estadual suspenderá a autorização de funcionamento das 

instituições que não cumprirem as normas e princípios de organização do ensino.

Art. 179. A lei estabelecerá o plano estadual de educação, de duração 

plurianual, compatibilizado com os diagnósticos e necessidades apontadas 

nos planos municipais de educação, respeitadas as diretrizes e normas gerais 

estabelecidas pelo plano nacional de educação.

Parágrafo único. Fica assegurada, na elaboração do plano estadual de edu-

cação, a participação da comunidade científica e docente, de estudantes, pais 

de alunos e servidores técnico-administrativos da rede escolar.

Art. 180. Será garantido o caráter democrático na formulação da política 

do órgão colegiado responsável pela avaliação e encaminhamento de ques-

tões fundamentais da educação estadual e pela autorização e fiscalização 

do funcionamento das unidades escolares que ministram o pré-escolar e os 

ensinos fundamental e médio, com a representação paritária entre a adminis-

tração pública, a comunidade científica e entidades da sociedade civil repre-

sentativas de alunos, pais de alunos, sindicatos e associações de profissionais 

do ensino público e privado, na forma da lei.

Parágrafo único. Os Municípios instituirão, na forma da lei, órgão colegiado 

para a formulação e o planejamento da política de educação.

Seção II

Da Cultura

Art. 181. O Poder Público garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 

à cultura através:

I – da garantia de liberdade de criação, expressão e produção intelectual e 

artística e do acesso a todas as fontes e formas de expressão cultural;
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II – do incentivo à formação cultural e ao desenvolvimento da criatividade;

III – da proteção das expressões culturais populares, indígenas, afro-bra-

sileiras e das outras etnias ou grupos participantes do processo cultural.

IV – do acesso e da preservação da memória cultural e documental.

§ 1º Os espaços públicos para a promoção e difusão artístico-culturais não 

poderão ser extintos, salvo por deliberação da comunidade, na forma da lei 

e, em caso de destruição por sinistro ou acidente da natureza, deverão, ser 

reconstruídos conforme a sua forma original.

§ 2º Os danos e as ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na for-

ma da lei.

§ 3º A lei estabelecerá incentivos fiscais e financeiros para a preservação, 

conservação e produção cultural e artística, bem como para o conhecimento 

dos bens e valores culturais e documentais.

Art. 182. Os bens culturais sob proteção do Estado somente poderão ser 

alterados ou suprimidos através de lei, vedada qualquer utilização que com-

prometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção.

Art. 182. Constituem patrimônio cultural do Estado do Espírito Santo os 

bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em con-

junto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferen-

tes grupos formadores da sociedade capixaba, nos quais se incluem: Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 61, de 10 de junho de 2009.

I – as formas de expressão; Dispositivo incluído pela Emenda Constitucio-

nal n. 61, de 10 de junho de 2009.

II – os modos de criar, fazer e viver; Dispositivo incluído pela Emenda 

Constitucional n. 61, de 10 de junho de 2009.

III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; Dispositivo incluído 

pela Emenda Constitucional n. 61, de 10 de junho de 2009.

IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços desti-

nados às manifestações artístico-culturais; Dispositivo incluído pela Emenda 

Constitucional n. 61, de 10 de junho de 2009.
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V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Dispositivo incluído pela 

Emenda Constitucional n. 61, de 10 de junho de 2009.

VI – a Língua Pomerana; Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional 

n. 64, de novembro de 2011.

VII – a Língua Alemã. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 

64, de novembro de 2011.

§ 1º Os bens culturais sob proteção do Estado somente poderão ser alte-

rados ou suprimidos através de lei, vedada qualquer utilização que compro-

meta a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Dispositivo 

incluído pela Emenda Constitucional n. 61, de 10 de junho de 2009.

§ 2º Os conjuntos e sítios de valor arqueológicos e paleontológicos, bem 

como outros bens considerados como pertencentes à União, só poderão ser 

declarados como patrimônio histórico, artístico, cultural, paisagístico ou cien-

tífico do Estado do Espírito Santo, mediante prévia anuência do órgão federal 

responsável pela titularidade do bem. Dispositivo incluído pela Emenda Cons-

titucional n. 61, de 10 de junho de 2009.

Art. 183. É dever do Estado, com a participação da sociedade civil, pro-

mover e proteger o seu patrimônio cultural através de inventário, registro, 

vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas possíveis de acau-

telamento.

Art. 183 É dever do Estado, com a participação da sociedade civil, pro-

mover e proteger o seu patrimônio cultural através de inventário, registro, 

vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas possíveis de acau-

telamento, sendo de competência exclusiva do Governador do Estado os atos 

de tombamento e desapropriação de bens móveis e imóveis. Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 18, de 08 de abril de 1999.

Art. 184. Será assegurada, na forma da lei, a participação de entidades 

da sociedade civil na formulação da política estadual de cultura.
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Seção III

Do Desporto e do Lazer

Art. 185. O Poder Público fomentará prática desportivas formais e não 

formais, como direito de cada um, observados os princípios estabelecidos na 

Constituição Federal.

§ 1º O Poder Público incentivará o esporte amador para a pessoa portado-

ra de deficiência.

§ 1º O Poder Público incentivará o esporte amador para a pessoa com de-

ficiência. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 60, de 11 de fevereiro 

de 2009.

§ 2º O Poder Público incentivará o lazer como forma de promoção social 

e assegurará a utilização criativa do tempo de descanso, mediante oferta de 

serviços públicos para fins de recreação e execução de programas culturais e 

de projetos turísticos intermunicipais.

§ 3º Fica assegurada a participação democrática na formulação e acompa-

nhamento da política estadual do desporto e lazer.

Seção IV

Do Meio Ambiente

Art. 186. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente saudável 

e equilibrado, impondo-se-lhes e, em especial ao Estado e aos Municípios, o 

dever de zelar por sua preservação, conservação e recuperação em benefício 

das gerações atuais e futuras.

Parágrafo único. Para assegurar a efetividade desse direito, além do dis-

posto na Constituição Federal, incumbe ao Poder Público competente:

I – proteger bens de valor histórico, artístico e cultural os monumentos, 

as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, espeológicos e pa-

leontológicos;
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II – definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmen-

te protegidos, permitidas suas alterações e supressões somente através de 

lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos 

que justifiquem sua proteção;

III – proteger a flora e a fauna, assegurando a diversidade das espécies, 

principalmente as ameaçadas de extinção, fiscalizando a extração, captura, 

produção e consumo de seus espécimes e subprodutos, vedada as práticas 

que submetam os animais a crueldade;

IV – estimular e promover o reflorestamento com espécies nativas em áre-

as degradadas, objetivando, especialmente, a proteção de encostas e de recur-

sos hídricos bem como a manutenção de índices mínimos de cobertura vegetal;

V – promover o zoneamento ambiental do território, estabelecendo, para 

a utilização dos solos, normas que evitem o assoreamento, a erosão e a re-

dução de fertilidade, estimulando o manejo integrado e a difusão de técnicas 

de controle biológicos;

VI – garantir o monitoramento ambiental com a finalidade de acompanhar 

a situação real e as tendências de alteração dos recursos naturais e da qua-

lidade ambiental;

VII – garantir a todos amplo acesso às informações sobre as fontes e cau-

sas da poluição e da degradação ambiental;

VIII – promover medidas judiciais e administrativas de responsabilidade 

dos causadores de poluição ou de degradação ambiental;

IX – estimular o desenvolvimento científico e tecnológico, a implantação 

de tecnologias de controle e recuperação ambiental visando ao uso adequado 

do meio ambiente;

X – assegurar a participação da sociedade civil nos processos de planeja-

mento e na decisão e implementação da política ambiental;

XI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino;
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XII – fiscalizar e normatizar a produção, o armazenamento, o transporte, 

o uso e o destino final de produtos, embalagens e substâncias potencialmente 

perigosas à saúde e aos recursos naturais; Dispositivo incluído pela Emenda 

Constitucional n. 89, de 16 de outubro de 2012.

XIII – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético con-

tido em seu território, inclusive mantendo e ampliando bancos de germoplas-

ma, dedicados à pesquisa e preservação de material genético. Dispositivo 

incluído pela Emenda Constitucional n. 89, de 16 de outubro de 2012.

Art. 187. Para a localização, instalação, operação e ampliação de obra 

ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente, será exigido relatório de impacto ambiental na forma da lei que as-

segurará a participação da comunidade em todas as fases de sua discussão.

§ 1º Ao estudo prévio do relatório de impacto ambiental será dada ampla 

publicidade.

§ 2º Do relatório de impacto ambiental relativo a projetos de grande porte 

constará obrigatoriamente:

I – a relação, quantificação e especificação de equipamentos sociais e co-

munitários e de infraestrutura básica para o atendimento das necessidades da 

população, decorrentes da operação ou expansão do projeto;

II – a fonte de recursos necessários à construção e à manutenção dos 

equipamentos sociais e comunitários e à infraestrutura.

§ 3º A análise do relatório de impacto ambiental relativa a projetos de 

grande porte será realizada pelo órgão público competente. e submetida à 

apreciação da comissão permanente e específica da Assembleia Legislativa, 

devendo ser custeada pelo interessado, proibida a participação de pessoas 

físicas ou jurídicas que atuaram na sua elaboração.
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Nota: ADI 1505 - 2-ES - Entrada: 16.9.1999 – Acórdão: DJ 4.3.2005.

Relatora: Min. Eros Grau

Requerente: Confederação Nacional da Indústria - CNI ( CF 103, 0IX)

Decisão Final (DJ 1º.12.2004): O Tribunal, à unanimidade, julgou proce-

dente, em parte, a ação para declarar a inconstitucionalidade da expressão 

“e submetida à apreciação da comissão permanente e específica da 

Assembleia Legislativa, devendo ser custeada pelo interessado, proi-

bida a participação de pessoas físicas ou jurídicas que atuaram na 

sua elaboração”, contida no §3º do artigo 187 da Constituição do Estado do 

Espírito Santo.

§ 3º A análise do relatório de impacto ambiental relativa a projetos de 

grande porte será realizada pelo órgão público competente. (A expressão: “e 

submetida à apreciação da comissão permanente e específica da Assembleia 

Legislativa, devendo ser custeada pelo interessado, proibida a participação 

de pessoas físicas ou jurídicas que atuaram na sua elaboração”, foi Declarada 

Inconstitucional por força do julgamento do mérito da ADI n.. 1505 – 2 /ES, 

em 1º de janeiro de 2004)

Art. 187. Para a localização, instalação, operação e ampliação de obra 

ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente, será exigido estudo de impacto ambiental, na forma da lei, que as-

segurará a participação da comunidade em todas as fases de sua discussão. 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 83, de 04 de junho de 2012.

§ 1º Do estudo de impacto ambiental será gerado o relatório de impacto 

ambiental, ao qual se dará publicidade. Redação dada pela Emenda Constitu-

cional n. 83, de 04 de junho de 2012.

§ 2º Do estudo de impacto ambiental relativo a projetos de grande porte 

constará obrigatoriamente: Redação dada pela Emenda Constitucional n. 83, 

de 04 de junho de 2012.
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I – a relação, quantificação e especificação de equipamentos sociais e co-

munitários e de infraestrutura básica para o atendimento das necessidades da 

população, decorrentes da operação ou expansão do projeto; Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 83, de 04 de junho de 2012.

II – a fonte de recursos necessários à construção e à manutenção dos 

equipamentos sociais e comunitários e à infraestrutura. Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 83, de 04 de junho de 2012.

§ 3º A análise do estudo de impacto ambiental relativa a projetos de gran-

de porte será realizada pelo órgão público competente. Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 83, de 04 de junho de 2012.

§ 4º Na implantação e na operação, de atividade efetiva ou potencialmen-

te poluidoras é obrigatória a adoção de sistemas que garantam a proteção do 

meio ambiente.

§ 5º Fica assegurado aos cidadãos, na forma da lei, o direito de pleitear 

referendo popular para decidir sobre a instalação e operação de obras ou 

atividades de grande porte e de elevado potencial poluidor mediante reque-

rimento ao órgão competente, subscrito por, no mínimo, cinco por cento do 

eleitorado do Município atingido.

§ 6º Para o licenciamento de atividade que utilizem produtos florestais 

como combustível ou matéria-prima, é obrigatória a comprovação de dispo-

nibilidade de suprimento desses produtos, de maneira a não comprometer os 

remanescentes das florestas nativas do Estado.

Art. 188. A autorização para a utilização de recursos naturais não reno-

váveis será concedida por prazo determinado, prorrogável mediante decisão 

fundamentada, ouvido o órgão técnico responsável e condicionada a novo 

relatório de impacto ambiental.

§ 1º Aquele que explorar recursos minerais ficará obrigado a recuperar o 

meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão 

público competente, na forma da lei.

§ 2º É vedada a atividade mineradora nos espaços territoriais previstos no 

Art.186, parágrafo único, II.
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§ 2º O órgão ambiental competente somente poderá autorizar a atividade 

mineradora nos espaços territoriais previstos no art. 186, parágrafo único, II, 

em caso de utilidade pública e se a atividade for compatível com os objetivos 

de criação da unidade respectiva. Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 83, de 04 de junho de 2012.

Art. 189. Os proprietários rurais ficam obrigados a preservar ou a recupe-

rar com espécies florestais nativas um por cento ao ano de sua propriedade, 

até que atinja o limite mínimo de vinte por cento.

Art. 190 O Poder Público poderá estabelecer, para fins de proteção de 

ecossistemas, restrições ao uso de áreas particulares que serão averbados no 

registro imobiliário.

§ 1º O Estado, na forma da lei, estabelecerá incentivos aos proprietários 

das áreas alcançadas por restrição prevista neste artigo e pela obrigação 

constante do artigo anterior.

§ 2º As terras particulares cobertas com florestas nativas receberão, na 

forma da lei, incentivo do Estado proporcionais à dimensão da área conserva-

da e seu proprietário terá prioridade na concessão de crédito.

Art. 191. O Estado estimulará a formação de consórcios entre Municípios 

objetivando a solução de problemas comuns relativos à proteção ambiental.

Art. 192 Os Municípios estabelecerão planos e programas para a coleta, 

transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos, com 

ênfase aos processos que envolvam sua reciclagem.

Art. 192. Os municípios estabelecerão: Redação dada pela Emenda Cons-

titucional n. 107, de 13 de março de 2017.

I – planos e programas para a coleta, transporte, tratamento e destinação 

final de resíduos sólidos urbanos, com ênfase aos processos que envolvam 

sua reciclagem;

II – planos e programas de conservação da água quanto ao uso racional, 

reúso, e destinação final.
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Art. 193. Ficam proibidos no território do Estado:

I – a fabricação de equipamentos e produtos que contenham clorofluor-

carbono ou qualquer outra substância que contribua para a destruição da 

camada, de ozônio;

II – a estocagem, a circulação e o comércio de alimentos ou insumos 

oriundos de áreas contaminadas;

III – o lançamento de esgoto in natura nos corpos d‘água;

IV – o uso de cromato em tratamento de água em sistema de resfriamento 

aberto e semifechado.

Art. 194. As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão, 

na forma da lei, o infrator às sanções administrativas, com aplicação de mul-

tas progressivas nos casos de continuidade da infração ou reincidência, nelas 

incluídas a redução do nível de atividade, a interdição e a demolição indepen-

dentemente da obrigação de restaurar os danos causados.

Art. 195 É obrigatória, na forma da lei, a apresentação de certidão nega-

tiva de débito relativa a infração ambiental, expedida por órgão competente 

no ato de transcrição imobiliária.

Art. 196. Os manguezais, a vegetação de restinga quando fixadora de 

dunas, as dunas, as encostas de morros com aclive superior a quarenta e 

cinco por cento, as cabeceiras de mananciais, o contorno das lagoas, as mar-

gens dos rios e cursos d’água constituem-se áreas de preservação especial, 

não podendo sofrer interferência que impliquem em alteração de suas carac-

terísticas primitivas.

Seção V

Da Ciência e da Tecnologia

Art. 197. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico 

e tecnológico, a pesquisa científica, a autonomia e a capacitação tecnológicas 

e, a difusão dos conhecimentos, tendo em vista o bem estar da população, o 

aproveitamento racional e não predatório dos recursos naturais, a preserva-
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ção e a recuperação do meio-ambiente, o desenvolvimento do sistema produ-

tivo, o respeito aos valores culturais do povo, a solução dos problemas sociais 

e o progresso das ciências.

§ 1º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ci-

ência, pesquisa, tecnologia, extensão rural e informática e concederá aos que 

dela se ocupem meios e condições especiais de trabalho, nelas incluídas as 

necessidades de recursos financeiros, materiais, de infraestrutura e huma-

nas, e salários e vencimentos compatíveis com os do mercado de trabalho 

correspondente.

§ 2º O Estado destinará anualmente não menos de dois e meio por cen-

to de sua receita orçamentária ao fomento de projetos de desenvolvimento 

científico e tecnológico.

§ 3º Será assegurada, na forma da lei, na formulação da política de ciência 

e tecnologia do Estado, a participação da comunidade científica, da sociedade 

civil e de instituições públicas de pesquisa, ciência e tecnologia.

CAPÍTULO IV

DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO E DA 

PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

CAPÍTULO IV

DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO JOVEM, DO 

IDOSO E DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 67, de 27 de setembro de 2011.

Art. 198 O Poder Público promoverá o amparo à criança, ao adolescente, 

ao portador de deficiência e ao idoso assegurando-lhes, no limite de sua com-

petência, o tratamento determinado pela Constituição e pelas leis.

Art. 198. O Poder Público promoverá o amparo à criança, ao adolescente, 

à pessoa com deficiência e ao idoso assegurando-lhes, no limite de sua com-

petência, o tratamento determinado pela Constituição e pelas leis. Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 60, de 11 de fevereiro de 2009.
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Art. 198. O Poder Público promoverá o amparo à criança, ao adolescente, 

ao jovem, à pessoa com deficiência e ao idoso assegurando-lhes, no limite 

de sua competência, o tratamento determinado pela Constituição e pelas leis. 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 67, de 27 de setembro de 2011.

§ 1º O Estado assegurará assistência à família na pessoa dos membros que a 

integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito dessas relações.

§ 2º Fica assegurado, na forma da lei, o caráter democrático na formula-

ção e execução da política e no controle das ações dos órgãos públicos encar-

regados da assistência e promoção da família da criança, do adolescente, do 

idoso e da pessoa portadora de deficiência.

§ 2º Fica assegurado, na forma da lei, o caráter democrático na formula-

ção e execução da política e no controle das ações dos órgãos públicos encar-

regados da assistência e promoção da família, da criança, do adolescente, do 

idoso e da pessoa com deficiência. Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 60, de 11 de fevereiro de 2009.

Art. 199. É dever da família, da sociedade e do Poder Público assegurar à 

criança e ao adolescente com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignida-

de, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão.

Parágrafo único. São inaceitáveis, por atentarem contra a vida humana, o 

aborto diretamente provocado, o genocídio, a eutanásia, a tortura e a violên-

cia física, psicológica ou moral que venham a atingir a dignidade e a integri-

dade da pessoa humana.

Art. 200. O Poder Público promoverá, juntamente com entidades não 

governamentais, programas de assistência integral à saúde da criança e do 

adolescente, obedecidos os seguintes preceitos:

I – aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na 

assistência materno-infantil;
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II – estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos 

fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda 

de criança, adolescente, órfão ou abandonado;

III – criação de programas de prevenção e atendimento especializado para 

os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de inte-

gração social do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento 

para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços 

coletivos, com eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos.

III – criação de programas de prevenção e atendimento especializado para 

as pessoas com deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integra-

ção social do adolescente deficiente, mediante o treinamento para o trabalho 

e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com 

a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 60, de 11 de fevereiro de 2009.

§ 1º As ações de tratamento e de reabilitação da pessoa portadora de 

deficiência são integradas ao sistema estadual de saúde e devem incluir o 

fornecimento de medicamentos, órteses e próteses como ação rotineira, com 

garantia de encaminhamento e atendimento em unidades especializadas, 

quando necessário.

§ 1º As ações de tratamento e de reabilitação da pessoa com deficiência 

são integradas ao sistema estadual de saúde e devem incluir o fornecimento 

de medicamentos, órteses e próteses como ação rotineira, com garantia de en-

caminhamento e atendimento em unidades especializadas, quando necessário. 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 60, de 11 de fevereiro de 2009.

§ 2º O Poder Público incentivará e financiará programas e projetos de 

atendimento e tratamento à criança e ao adolescente dependentes de entor-

pecentes, drogas e afins.

Art. 201. A família, a sociedade e o Poder Público tem o dever de amparar 

a pessoa idosa assegurando a sua participação na comunidade, defendendo 

sua dignidade, bem-estar e o direito à vida.
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Parágrafo único. Os programas de amparo ao idoso, neles incluída assis-

tência geriátrica, serão executados, preferencialmente, em seu lar.

Art. 202. Cabe aos Poderes Públicos:

I – criar e manter escolas especializadas para crianças e adolescentes ca-

rentes ou abandonados, com currículo e metodologia adequados, na forma 

da lei;

II – garantir o amparo e a proteção à criança e ao adolescente que estão 

no mercado informal de trabalho;

III – garantir assistência ao adolescente que, estando sob a tutela do Es-

tado, ingresse na maioridade;

IV – apoiar e incentivar, técnica e financeiramente, nos termos da lei, as 

entidades beneficentes e de assistência social executoras de programas vol-

tados para o bem-estar da criança, do adolescente, da pessoa portadora de 

deficiência e do idoso.

IV – apoiar e incentivar, técnica e financeiramente, nos termos da lei, as 

entidades beneficentes e de assistência social executoras de programas vol-

tados para o bem-estar da criança, do adolescente, da pessoa com deficiência 

e do idoso; Redação dada pela Emenda Constitucional n. 60, de 11 de feve-

reiro de 2009.

Art. 203. A lei disporá sobre norma de construção dos edifícios e logra-

douros públicos, bem como dos edifícios de uso público, a fim de garantir o 

acesso adequado da pessoa portadora de deficiência, ao idoso e da gestante.

Parágrafo único. A concessão ou a permissão de serviço de transporte co-

letivo somente serão deferidas pelo Poder Público a empresas cujos veículos 

sejam adaptados ao livre acesso da pessoa portadora de deficiência, confor-

me dispuser a lei.

Art. 203. A lei disporá sobre norma de construção dos edifícios e logra-

douros públicos, bem como dos edifícios de uso público, a fim de garantir o 

acesso adequado da pessoa com deficiência, do idoso e da gestante. Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 60, de 11 de fevereiro de 2009.
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Parágrafo único. A concessão e a permissão de serviço de transporte coletivo 

somente serão deferidas pelo Poder Público a empresas cujos veículos sejam 

adaptados ao livre acesso da pessoa com eficiência, conforme dispuser a lei. 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 60, de 11 de fevereiro de 2009.

Art. 204. O planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo 

ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse 

direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições públicas 

ou privadas.

CAPÍTULO V

DO ÍNDIO

Art. 205. O Estado respeitará e fará respeitar os direitos, os bens materiais, 

as crenças, tradições e garantias conferidas aos índios na Constituição Federal.

§ 1º A Defensoria Pública designará um de seus membros para, em ca-

ráter permanente, dar assistência judiciária aos índios do Estado, às suas 

comunidades e organizações.

§ 2º O Estado dará assistência técnica e incentivos que proporcionem aos 

índios de seu território meios de sobrevivência e preservação física e cultural, 

desde que solicitados por suas comunidades e organizações.

TÍTULO VIII

DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

CAPÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS GERAIS

Art. 206. A ordem econômica e financeira do Estado, inspirar-se-á nos 

princípios da Constituição Federal, nesta Constituição e em leis federais e 

estaduais, tendo por fim assegurar a todos existência digna, prestigiando o 

primado do trabalho e das atividades produtivas, o bem-estar econômico, a 

elevação do nível de vida e a justiça social.
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Art. 207 O Estado exercerá, no âmbito de sua atuação e na forma da lei, 

as funções de fiscalização, incentivo e planejamento da atividade econômica, 

livre à iniciativa privada, desde que não contrarie o interesse público.

§ 1º A exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será per-

mitida quando motivada por relevante interesse coletivo.

§ 2º O Estado apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de 

associativismo propiciando-lhes orientação técnica e concedendo-lhes incen-

tivos financeiros.

Art. 208. O Estado e os Municípios dispensarão às microempresas e às 

empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico di-

ferenciado, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações ad-

ministrativas, tributárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas 

por meio de lei.

Art. 209 A empresa pública, a sociedade de economia mista e outras en-

tidades públicas que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime 

jurídico próprio, das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações tra-

balhistas e tributárias.

§ 1º A empresa pública e a sociedade de economia mista não poderão go-

zar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.

§ 2º A empresa pública, a sociedade de economia mista e a fundação ins-

tituída ou mantida pelo Poder Público incluirão, obrigatoriamente no Conselho 

de Administração, no mínimo, um representante dos seus trabalhadores, elei-

to por estes, mediante voto direto e secreto.

Art. 209. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da 

sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade 

econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de servi-

ços, dispondo sobre: Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 

de junho de 1999.

I – sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela socieda-

de; Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.
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II – a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive 

quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

III – licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, ob-

servados os princípios de administração pública Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

IV – a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração 

e fiscal, com a participação dos acionistas minoritários Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

V – os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos 

administradores. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de 

junho de 1999.

Art. 210. Incumbe ao Estado e aos Municípios, diretamente ou sob regi-

me de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de 

serviço público, na forma da lei, que estabelecerá:

I – o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços 

públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as 

condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II – os direitos dos usuários;

III – política tarifária que permita o melhoramento e a expansão dos serviços;

IV – a obrigação de manter serviço adequado.

Parágrafo único. Na fixação da política tarifária, o Estado garantirá trata-

mento diferenciado, considerando as diversas classes de renda da população, 

beneficiando aquela de menor renda.
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CAPÍTULO II

DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ESTADUAL

Seção I

Dos Princípios Gerais

Art. 211. O Estado estabelecerá política de desenvolvimento estadual a 

ser orientada e executada conforme princípios e objetivos estabelecidos nesta 

Constituição, através de:

I – elaboração do plano estadual de desenvolvimento e dos orçamentos, 

estruturados de forma a garantir a regionalização adequada da distribuição 

dos recursos estaduais;

II – articulação, integração e descentralização dos diferentes níveis de go-

verno e de suas entidades da administração direta e indireta, a nível regional;

III – gestão adequada do patrimônio cultural, da proteção ao meio ambien-

te e da subordinação do crescimento econômico à não degradação ambiental;

IV – utilização racional do território mediante controle da implantação de 

empreendimentos institucionais, industriais, comerciais, habitacionais e viários;

V – apoio e incentivo à elevação da taxa de investimentos produtivos e à 

geração de empregos;

VI – preservação da biodiversidade genética. Dispositivo incluído pela 

Emenda Constitucional n. 58, de 18 de junho de 2008.

Art. 212 As atividades governamentais de promoção do desenvolvimento 

estadual serão organizadas através do sistema estadual de planejamento.

Parágrafo único. Será garantida a participação dos Municípios no sistema 

estadual de planejamento e na elaboração dos planos e programas anuais e 

plurianuais regionalizados.

Art. 213. São instrumentos básicos da política de desenvolvimento esta-

dual o plano estadual de desenvolvimento, o orçamento estadual regionali-

zado, o plano de ordenação territorial e os planos e programas regionais de 

duração anual e plurianual.
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§ 1º O plano estadual de desenvolvimento deverá estabelecer as exigên-

cias necessárias a compatibilização dos investimentos privados de grande 

impacto com os objetivos do desenvolvimento estadual.

§ 2º O plano de ordenação territorial deverá conter a regulamentação das 

atividades econômicas através o zoneamento industrial, agrícola e ambiental.

§ 3º Na elaboração do orçamento estadual regionalizado deverão ser con-

sultados os Municípios integrantes das respectivas regiões.

Art. 214. O plano estadual de desenvolvimento será encaminhado à As-

sembleia Legislativa, na forma de projeto de lei, pelo Governador do Estado, 

até o dia 30 de agosto do ano anterior à sua vigência.

Art. 215 Lei complementar disporá sobre a política de incentivos, visando a 

redução das desigualdades regionais e ao desenvolvimento equilibrado do Estado.

Parágrafo único. A política de incentivos somente atenderá a programas e 

projetos que assegurem retorno do investimento público na forma de bene-

fícios sociais.

Art. 216. O território estadual poderá ser dividido mediante lei comple-

mentar, total ou parcialmente, em unidades regionais, tais como regiões me-

tropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupa-

mentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento 

e a execução de funções públicas de interesses comuns, nos termos do Art. 

25, § 3º, da Constituição Federal.

§ 1º A criação de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas depen-

derá de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente in-

teressadas. Dispositivo excluído pela Emenda Constitucional n. 14, de 01 de 

dezembro de 1998.

§ 2º Considera-se região metropolitana o agrupamento de Municípios limí-

trofes que apresentem cumulativamente grande porte e excessiva densidade 

demográfica, intensas relações de natureza econômica e social, elevado grau 

de urbanização contínua entre dois ou mais Municípios, tendo a presença ou 

de uma aglomeração urbana, ou de uma cidade-polo, ou da Capital do Esta-

do, que comande e estruture a integração regional, caracterizando-se como 

área de influência sobre outras regiões do Estado ou do País.
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§ 3º Considera-se aglomeração urbana o agrupamento de Municípios limí-

trofes que apresentem intensas relações de integração funcional de natureza 

econômica e social, multiplicidade de ofertas de bens e serviços que atendam a 

própria região ou, eventualmente, outras regiões estaduais, formando, ou com 

tendência a formar, áreas de urbanização contínua entre dois ou mais Municípios.

§ 4º Considera-se microrregião o agrupamento de Municípios limítrofes 

que apresentem, entre si, ou com a cidade-polo regional, relação funcional de 

natureza econômica, social ou físico-territorial, com oferta de bens e serviços 

que atendam preponderantemente a seu próprio âmbito.

§ 5º Consideram-se funções públicas de interesse comum a prestação de ser-

viços públicos ou de utilidade pública e o exercício do poder de polícia administra-

tiva para fins de ordenamento do uso e ocupação do solo, respeitada sua função 

social na defesa e preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural.

Art. 217. A lei disporá sobre a criação, organização e composição das 

unidades regionais e dos órgãos públicos que implementarão a política de 

desenvolvimento estadual.

§ 1º A gestão das unidades regionais deverá estar baseada no princípio da 

cogestão entre Estado e Municípios, com a participação da sociedade civil no 

processo decisório e no controle das instituições.

§ 2º Para a organização, o planejamento e a gestão das unidades regio-

nais deverão ser destinados, obrigatoriamente, recursos financeiros específi-

cos no orçamento estadual e nos orçamentos dos Municípios que as integram.

Art. 218. Serão instituídos, mediante lei, mecanismos de compensação 

financeira ou de investimentos para os Municípios que, por atribuições e fun-

ções decorrentes do planejamento regional, sofrerem diminuição, perda de 

receita ou aumento de despesas.

https://www.grancursosonline.com.br
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Seção II

Do Sistema Financeiro Estadual

Art. 219. O sistema financeiro estadual é estruturado de forma a cumprir 

os objetivos da política de desenvolvimento estadual.

§ 1º As instituições públicas de caráter financeiro incorporadas, fundidas 

ou criadas com o objetivo expresso neste artigo integrarão o sistema finan-

ceiro estadual;

Parágrafo único. As instituições públicas de caráter financeiro incorpora-

das, fundidas ou criadas com o objetivo expresso neste artigo integrarão o 

sistema financeiro estadual. Parágrafo 1º transformado em parágrafo único 

pela Emenda Constitucional n. 37, de 25 de janeiro de 2002.

§ 2º A criação, fusão, cisão, incorporação, alienação e extinção, ressal-

vada neste caso as competência da União, de instituição pública de caráter 

financeiro e de suas subsidiárias dependerão de autorização expressa da As-

sembleia Legislativa. Dispositivo revogado pela Emenda Constitucional n. 37, 

de 24 de janeiro de 2002.

Art. 220. As instituições integrantes do sistema financeiro estadual que 

exerçam atividade de fomento elaborarão, na forma do Art.150, § 2º, a po-

lítica de aplicação de seus recursos direcionada, preferencialmente, para o 

desenvolvimento da produção, de serviços e de geração de tecnologia que 

atendam ao mercado interno.

Art. 221 O Governo Estadual alocará recursos em seu orçamento anu-

al, sob a forma de fundo específico ou para a capitalização das instituições 

financeiras, destinadas a apoiar os programas de alta relevância econômica 

e social e, principalmente, os destinados ao fomento da pequena produção 

agrícola, à democratização do acesso à terra, às terras particulares cobertas 

com florestas nativas, à habitação popular, ao saneamento básico e a obras 

de urbanização.
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§ 1º A Companhia Habitacional do Estado do Espírito Santo adequará seu 

programa de ação de forma a viabilizar, efetivamente, a construção de habi-

tação para a população de baixa renda, rural e urbana.

§ 2º O Governo alocará recursos próprios à Companhia Habitacional do 

Espírito Santo, para a aquisição de área destinada à construção de habitação 

e implantação de infraestrutura básica não incidente sobre a prestação da 

casa própria.

Art. 222. Revogado Dispositivo revogado pela Emenda Constitucional n. 

37, de 24 de janeiro de 2002.

Art. 223 Revogado Dispositivo revogado pela Emenda Constitucional n. 

37, de 24 de janeiro de 2002.

Art. 224. Revogado Dispositivo revogado pela Emenda Constitucional n. 

37, de 24 de janeiro de 2002.

Art. 225 As instituições integrantes do sistema financeiro estadual pres-

tarão as informações requeridas pela Assembleia Legislativa, por suas co-

missões permanentes e de inquérito, importando responsabilidade adminis-

trativa a recusa ou o não atendimento no prazo de trinta dias, bem como o 

fornecimento de informações falsas.

Seção III

Dos Transportes

Art. 226. O sistema viário e de transporte estadual instituído na forma da 

lei, subordina-se à preservação da vida humana, à segurança e ao conforto 

do indivíduo, à defesa do meio ambiente e do patrimônio natural, paisagístico 

e arquitetônico, observados os seguintes princípios:

I – integração entre as diversas modalidades de transporte;

II – atendimento ao pedestre e ao ciclista;

III – proteção especial das áreas contíguas às estradas;

IV – participação dos usuários, a nível de decisão, na gestão e na definição 

do serviço de transporte coletivo intermunicipal e intermunicipal urbano.
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Parágrafo único. No plano estadual de desenvolvimento deverão estar in-

seridos o plano viário e o de transporte.

Art. 227. O transporte coletivo de passageiros é serviço público essencial, 

obrigação do Poder Público, responsável por seu planejamento, gerenciamen-

to e sua operação, diretamente ou mediante concessão ou permissão, sempre 

através de licitação.

Parágrafo único. Cabe ao Estado o planejamento, o gerenciamento e a 

execução da política de transporte coletivo intermunicipal e intermunicipal 

urbano, e aos Municípios os da política de transporte coletivo municipal, além 

do planejamento e administração do trânsito.

Art. 228. O Poder Público estimulará a substituição de combustíveis po-

luentes utilizados em veículos, privilegiando a implantação e incentivando a 

operação dos meios de transporte que utilizem combustíveis não poluentes.

Art. 229 São isentas do pagamento de tarifa nos transportes coletivos 

urbanos e intermunicipais as pessoas com mais de sessenta e cinco anos de 

idade, mediante a apresentação de documento oficial de identificação e as 

crianças menores de cinco anos de idade.

Parágrafo único. Os estudantes de qualquer grau ou nível de ensino, na 

forma da lei, terão redução de cinquenta por cento no valor da tarifa dos 

transportes coletivos intermunicipais urbanos.

Art. 229. Aos maiores de sessenta e cinco anos e aos menores de cinco 

anos de idade é garantida, por força do § 2º do art. 230 da Constituição Fede-

ral, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos, mediante a apresentação 

de documento oficial de identificação. Redação dada pela Emenda Constitu-

cional n. 25, de 09 de dezembro de 1999.

Art. 229 Aos maiores de sessenta e cinco anos e aos menores de cinco 

anos de idade, e às pessoas portadoras de deficiência é garantida a gratui-

dade no transporte coletivo urbano, mediante a apresentação de documento 

oficial de identificação e, na forma da lei complementar de iniciativa do Po-

der Executivo, em cujo texto constará parâmetros necessários para a habi-
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litação do deficiente ao benefício, especialmente em relação ao grau da sua 

capacidade física, à condição financeira de sua família e à limitação do uso 

da gratuidade. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 29, de 29 de 

novembro de 2000.

Art. 229. Aos maiores de sessenta e cinco anos e aos menores de cin-

co anos de idade, e às pessoas com deficiência é garantida a gratuidade no 

transporte coletivo urbano, mediante a apresentação de documento oficial 

de identificação e, na forma da lei complementar de iniciativa do Poder Exe-

cutivo, em cujo texto constará parâmetros necessários para a habilitação do 

deficiente ao benefício, especialmente em relação ao grau de sua capacidade 

física, à condição financeira de sua família e à limitação do uso da gratuidade. 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 60, de 11 de fevereiro de 2009.

§ 1º Os estudantes de qualquer grau ou nível de ensino oficial e regular, 

na forma da lei, terão redução de cinquenta por cento no valor da tarifa dos 

transportes coletivos intermunicipais urbanos. Parágrafo único transformado 

em § 1º e redação dada pela Emenda Constitucional n. 25, de 09 de dezem-

bro de 1999.

§ 2º Fica vedada a concessão de gratuidade no transporte coletivo urbano 

e rodoviário intermunicipal, redução no valor de sua tarifa fora dos casos pre-

vistos neste artigo e, ainda, a inclusão ou manutenção de subsídio de qual-

quer natureza para cobrir déficit de outros serviços de transporte. Dispositivo 

incluído pela Emenda Constitucional n. 25, de 09 de dezembro de 1999.

Nota: ADI 2349 - 7 ES - Entrada: 13.11.2000 - Acórdão DJ 14.10.2005.

Relatora: Min.. Eros Grau

Requerente: Conf. Bras. dos Trabalhadores Policiais Civis – COBRAPOL

Decisão Final (DJ 8.9.2005): O Tribunal, por unanimidade, julgou par-

cialmente procedente a ação e declarou a inconstitucionalidade da expres-

são “urbano e”, contida no § 002º do artigo 229, da Constituição do 

Estado do Espírito Santo, com a redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 025/1999.
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§ 2º Fica vedada a concessão de gratuidade no transporte coletivo rodo-

viário intermunicipal, redução no valor de sua tarifa fora dos casos previstos 

neste artigo e, ainda, a inclusão ou manutenção de subsídio de qualquer 

natureza para cobrir déficit de outros serviços de transporte. (A Expressão: 

“urbano e”, foi Declarada Inconstitucional por força do julgamento do mérito 

da ADI n. 2349 – 7 / ES, em 08 de setembro de 2005)

§ 3º É obrigatória a instituição de seguro de acidentes pessoais em bene-

fício de usuários do sistema de transporte coletivo urbano com cobertura, no 

mínimo, dos eventos acidentais de invalidez permanente e morte. Dispositivo 

incluído pela Emenda Constitucional n. 25, de 09 de dezembro de 1999.

§ 4º Os estudantes matriculados no ensino médio das redes públicas es-

tadual e federal farão jus à gratuidade integral da tarifa no Sistema Transcol, 

exclusivamente para os deslocamentos residência/escola/residência nos ho-

rários e linhas específicas para esses deslocamentos. Dispositivo incluído pela 

Emenda Constitucional n. 57 de 19 de dezembro de 2007.

§ 5º O estudante que optar pela gratuidade fixada no § 4º não fará jus ao 

benefício de meia tarifa concedido pelo § 1º deste artigo. Dispositivo incluído 

pela Emenda Constitucional n. 57 de 19 de dezembro de 2007.

§ 5º A gratuidade estabelecida no § 4º deste artigo poderá ser extensível, 

na forma da lei de iniciativa do Poder Executivo Estadual, aos estudantes de 

ensino técnico da rede pública estadual e federal. Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 86, de 16 de julho de 2012.

§ 6º Os estudantes de ensino superior, matriculados nos estabelecimen-

tos da rede pública, os estudantes que estejam contratados com o Fundo 

de Financiamento Estudantil - FIES, bem como os bolsistas beneficiados por 

programas estaduais e federais, na forma da lei de iniciativa do Poder Execu-

tivo Estadual, farão jus à gratuidade integral da tarifa no Sistema Transcol, 

exclusivamente para os deslocamentos residência/faculdade/residência nos 

horários e linhas específicas para esses deslocamentos. Dispositivo incluído 

pela Emenda Constitucional n. 86, de 16 de julho de 2012.
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§ 7º Os beneficiários da gratuidade estabelecida pelo § 6º deverão com-

provar insuficiência de renda familiar, na forma da Lei de iniciativa do Poder 

Executivo Estadual. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 86, de 

16 de julho de 2012.

§ 8º O estudante que optar por alguma das gratuidades fixadas nos §§ 4º, 

5º e 6º não fará jus ao benefício de meia tarifa concedido pelo § 1º deste artigo. 

Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 86, de 16 de julho de 2012.

§ 9º As gratuidades estabelecidas neste artigo não se aplicam ao Trans-

porte Especial. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 86, de 16 

de julho de 2012.

§ 10 Aos maiores de sessenta e cinco anos, aos menores de seis anos de 

idade e às pessoas com deficiência é garantida a gratuidade no transporte 

coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, mediante a apresentação 

de documento oficial de identificação e, nos estritos termos fixados em lei 

complementar específica, de iniciativa do Poder Executivo, que definirá os 

parâmetros necessários para a habilitação dos beneficiários da gratuidade, 

especialmente em relação ao grau de capacidade física, à condição financeira 

de sua família e à limitação do uso. Dispositivo incluído pela Emenda Consti-

tucional n. 109, de 20 de dezembro de 2017.

Art. 230. É vedado ao Poder Público subsidiar financeiramente as empre-

sas concessionárias ou permissionárias de transporte coletivo, salvo autoriza-

ção expressa em lei.

Seção IV

Da Política de Desenvolvimento Urbano

Art. 231. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 

Público Municipal conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 

bem-estar de seus habitantes.
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Parágrafo único. Na formulação da política de desenvolvimento urbano 

serão assegurados:

I – plano de uso e ocupação do solo que garanta o controle da expansão 

urbana, dos vazios urbanos e da especulação imobiliária, a preservação das 

áreas de exploração agrícola e pecuária, além da preservação, proteção e re-

cuperação do ambiente cultural e natural;

II – plano e programa específico de saneamento básico;

III – organização territorial das vilas e povoados;

IV – participação ativa das entidades comunitárias no estudo e no enca-

minhamento dos planos, programas e projetos, e na solução dos problemas 

que lhes sejam concernentes.

Art. 232. A política de desenvolvimento urbano deverá ser compatibi-

lizada com as diretrizes e objetivos estabelecidos nos planos e programas 

estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento econômico-social e da 

ordenação do território, e será consubstanciada através do plano diretor, do 

programa municipal do investimento e dos programas e projetos setoriais, de 

duração anual e plurianual, relacionados com cronogramas físico-financeiros 

de implantação.

Art. 233 O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, expressará 

as exigências de ordenação da cidade para que se cumpra a função social da 

propriedade e será obrigatório para Municípios com população urbana igual 

ou superior a vinte mil habitantes.

Parágrafo único. Os Municípios com população urbana inferior a vinte mil 

habitantes deverão elaborar diretrizes gerais de ocupação do território que 

garantam as funções sociais da cidade e da propriedade.

Art. 234. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende 

às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
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Parágrafo único. É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei es-

pecífica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, 

do proprietário de solo urbano não edificado, não utilizado ou subutilizado, 

que promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucessiva da aplicação 

das sanções previstas no Art.182, § 4º, da Constituição Federal.

Art. 235. O plano diretor deverá dispor, no mínimo, sobre os seguintes 

aspectos:

I – regime urbanístico através de normas relativas ao uso, ocupação e 

parcelamento do solo, e também ao controle das edificações;

II – proteção de mananciais, áreas de preservação ecológica, patrimônio 

paisagístico, histórico e cultural, na totalidade do território municipal;

III – definição de áreas para implantação de programas habitacionais de 

interesse social e para equipamentos públicos de uso coletivo.

Art. 236. Os planos, programas e projetos setoriais municipais deverão 

integrar-se com os dos órgãos e entidades federais e estaduais, garantidos am-

plo conhecimento público e o livre acesso a informações a eles concernentes.

Seção V

Da Política Habitacional

Art. 237. A política habitacional deverá compatibilizar-se com as diretri-

zes do plano estadual de desenvolvimento e com a política municipal de de-

senvolvimento urbano, e terá por objetivo a redução do déficit habitacional, 

a melhoria das condições de infraestrutura atendendo, prioritariamente, à 

população de baixa renda.

Art. 238 Na promoção da política habitacional incumbe ao Estado e aos 

Municípios a garantia de acesso à moradia digna para todos, assegurada a:

I – urbanização, a regularização fundiária e a titulação das áreas de assen-

tamento por população de baixa renda;
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II – localização de empreendimentos habitacionais em áreas sanitárias 

e ambientalmente adequadas, integradas à malha urbana, que possibilite a 

acessibilidade aos locais de trabalho, serviço e lazer;

III – implantação de unidades habitacionais com dimensões adequadas e 

com padrões sanitários mínimos de abastecimento de água potável, de esgo-

tamento sanitário, de drenagem, de limpeza urbana, de destinação final de 

resíduos sólidos, de obras de contenção em áreas com risco de desabamento;

IV – oferta da infraestrutura indispensável em termos de iluminação públi-

ca, transporte coletivo, sistema viário e equipamentos de uso coletivo;

V – destinação de suas terras públicas não utilizadas ou subutilizadas a 

programas habitacionais para a população de baixa renda e à instalação de 

equipamentos de uso coletivo.

Art. 239. O Estado e os Municípios apoiarão e estimularão estudos a pes-

quisas que visem à melhoria das condições habitacionais, através do desen-

volvimento de tecnologias construtivas alternativas que reduzam o custo de 

construção, respeitados os valores e cultura locais.

Art. 240 Na definição da política habitacional do Estado, fica assegurada 

a participação dos Municípios e das organizações populares de moradia.

Art. 241. Na elaboração dos respectivos orçamentos e planos plurianuais, 

o Estado e os Municípios deverão prever dotações necessárias à execução da 

política habitacional.

Art. 242 O Estado e os Municípios estimularão a criação de cooperativas 

de trabalhadores para a construção de casa própria, auxiliando, técnica e fi-

nanceiramente, esses empreendimentos.

Art. 243. Nos assentamentos em terras públicas ocupadas por popula-

ção de baixa renda, ou em terras publicas não utilizadas ou subutilizadas, a 

concessão de direito real de uso será feita a homem ou mulher, ou a ambos, 

independentes do estado civil, nos termos e condições previstos em lei.
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Seção VI

Do Saneamento Básico

Art. 244. A política e as ações de saneamento básico são de natureza 

pública, competindo ao Estado e aos Municípios a oferta, a execução, a ma-

nutenção e o controle de qualidade dos serviços delas decorrentes.

§ 1º Constitui-se direito de todos o recebimento dos serviços de sanea-

mento básico.

§ 2º A política de saneamento básico, no âmbito da competência do Es-

tado, integrará a política de desenvolvimento estadual, abrangendo as áreas 

urbanas e rurais.

§ 3º A política de saneamento básico, de responsabilidade dos Municípios, 

respeitadas as diretrizes do Estado e da União, garantirá:

I – o fornecimento de água potável às cidades, vilas e povoados;

II – a instituição, a manutenção e o controle de sistemas:

a) de coleta, tratamento e disposição de esgoto sanitário e domiciliar;

b) de limpeza pública, de coleta e disposição adequada de lixo domiciliar;

c) de coleta, disposição e drenagem de águas pluviais.

§ 4º O Poder Publico Municipal incentivará e apoiará o desenvolvimento de 

pesquisas dos sistemas referidos no inciso II do parágrafo anterior, compatí-

veis com as características dos ecossistemas.

§ 5º O Estado, para assegurar o cumprimento da política de saneamento bá-

sico, prestará assistência técnica e financeira aos Municípios que a solicitarem.

§ 6º A política de saneamento básico do Município deverá ser compatibili-

zada com a do Estado.

§ 7º Será garantida a participação popular no estabelecimento das diretri-

zes e da política de saneamento básico do Estado e dos Municípios, bem como 

na fiscalização e no controle dos serviços prestados.
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Seção VII

Do Turismo

Art. 245. O Estado e os Municípios apoiarão e incentivarão o turismo, re-

conhecendo-o como forma de promoção social, cultural e econômica.

Parágrafo único. O Estado, juntamente com os segmentos envolvidos no 

setor, estabelecerá política estadual de turismo, nela assegurada a adoção de 

um plano integrado e permanente, na forma da lei, para o desenvolvimento 

regionalizado do turismo.

Art. 245. O Estado promoverá e incentivará o turismo, como fator de 

desenvolvimento econômico e social bem como de divulgação, valorização 

e preservação do patrimônio cultural e natural, cuidando para que sejam 

respeitadas as peculiaridades locais, não permitindo efeitos desagregadores 

sobre a vida das comunidades envolvidas, assegurando sempre o respeito ao 

meio ambiente e à cultura das localidades em que vier a ser explorado. (Re-

dação dada pela Emenda Constitucional n. 111, de 25 de setembro de 2018)

§ 1º O Estado definirá a política estadual de turismo buscando proporcionar 

as condições necessárias para o pleno desenvolvimento dessa atividade. (Re-

dação dada pela Emenda Constitucional n. 111, de 25 de setembro de 2018)

§ 2º O instrumento básico de intervenção do Estado no setor será o plano 

diretor de turismo, que deverá estabelecer, com base no inventário do po-

tencial turístico das diferentes regiões, e com a participação dos Municípios 

envolvidos, as ações de planejamento, promoção e execução da política de 

que trata este artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 111, de 

25 de setembro de 2018)

§ 3º Para cumprimento do disposto no § 2º, caberá ao Estado, em ação 

conjunta com os Municípios, promover especialmente: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 111, de 25 de setembro de 2018)

I – o inventário e a regulamentação do uso, ocupação e fruição dos bens 

naturais e culturais de interesse turístico; (Redação dada pela Emenda Cons-

titucional n. 111, de 25 de setembro de 2018)
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II – a infraestrutura básica necessária à prática do turismo, apoiando e 

realizando investimentos na produção, criação e qualificação dos empreendi-

mentos, equipamentos e instalações ou serviços turísticos, por meio de linhas 

de crédito especiais e incentivos; (Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 111, de 25 de setembro de 2018)

III – a adoção de medidas específicas para o desenvolvimento dos recur-

sos humanos para o setor. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 111, 

de 25 de setembro de 2018)

CAPÍTULO III

DA POLÍTICA FUNDIÁRIA, AGRÍCOLA E PESQUEIRA

Seção I

Disposições Preliminares

Art. 246. O Estado compatibilizará a sua ação na área fundiária, agrícola 

e pesqueira às políticas nacionais do setor agrícola e da reforma agrária.

§ 1º As ações de política fundiária e agrícola do Estado, inclusive as exe-

cutadas através do sistema financeiro estadual, atenderão, prioritariamente, 

os imóveis rurais que cumpram a função social da propriedade.

§ 2º As ações de política pesqueira do Estado atenderão, prioritariamente, 

os pescadores inscritos nas colônias de pesca localizadas em seu território.

Art. 247. O Estado estabelecerá política fundiária e agrícola capaz de 

permitir:

I – o equilibrado desenvolvimento das atividades agropecuárias;

II – a promoção do bem-estar dos que subsistem das atividades agrope-

cuárias;

III – a garantia de contínuo e apropriado abastecimento alimentar as ci-

dades e ao campo;

IV – a racional utilização dos recursos naturais.
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§ 1º No planejamento da política agrícola do Estado incluem-se as ativida-

des agroindustrial, agropecuária, pesqueira e florestal.

§ 2º Para a concessão de licença de localização, instalação, operação e 

expansão de empreendimentos de grande porte ou unidades de produção 

isoladas integrantes de programas especiais pertencentes às atividades men-

cionadas no parágrafo anterior, o Poder Público estabelecerá, no que couber, 

condições que evitem a intensificação do processo de concentração fundiária 

e de formação de grandes extensões de áreas cultivadas com monoculturas.

Art. 248. Fica assegurado, na forma da lei, o caráter democrático no 

planejamento e na execução da política fundiária e agrícola do Estado, com 

a participação paritária entre órgãos da administração pública e entidades 

representativas das classes rurais.

Seção II

Da Política Fundiária

Art. 249. O Estado desenvolverá planos de valorização e aproveitamento 

de seus recursos fundiários, a fim de:

I – promover a efetiva exploração agrossilvopastoril nas terras que se en-

contram ociosas, subaproveitadas ou aproveitadas inadequadamente;

II – criar oportunidade de trabalho e de progresso social e econômico para 

o trabalhador rural;

III – melhorar as condições de vida e a fixação do homem na zona rural;

IV – implantar a justiça social.

Art. 250. É vedado ao Estado:

I – promover a legitimação ou alienação de terras públicas ou devolutas 

para fins de reflorestamento homogêneo com espécies exóticas.

Parágrafo único. Dependerá de autorização da Assembleia Legislativa a 

alienação de terras públicas ou devolutas com área superior a cento e cin-

quenta e inferior a duzentos e cinquenta hectares.
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Art. 251. Os projetos técnicos de assentamento de trabalhadores rurais 

serão elaborados pela administração pública, juntamente com os beneficiá-

rios e as entidades representativas das classes envolvidas.

§ 1º O Estado outorgará títulos de concessão de direito real de uso aos 

beneficiários dos projetos de assentamento de trabalhador rural, dos quais 

constarão as seguintes condições resolutivas:

I – exploração da terra, direta, pessoal, familiar, associativa ou coopera-

tiva, ou com os demais membros do assentamento, para cultivo ou qualquer 

outro tipo de exploração que atenda ao planejamento da política agrária, sob 

pena de reversão ao outorgante;

II – domicílio e residência na área do assentamento;

III – indivisibilidade e intransferibilidade, a qualquer título, sem autoriza-

ção expressa do outorgante;

IV – manutenção das reservas florestais obrigatórias e a observância das 

restrições ao uso do imóvel, nos termos da lei.

§ 2º O título de concessão de direito real de uso será conferido a grupo de 

trabalhador rural, a homem ou mulher, ou a ambos, independentemente do 

estado civil, nos termos e condições previstos em lei.

Seção III

Da Política Agrícola e Pesqueira

Art. 252. É obrigação do Estado e dos Municípios implementar a política 

agrícola assim definida em lei objetivando, principalmente, o incentivo à pro-

dução nas pequenas propriedades, através do desenvolvimento de tecnolo-

gia compatível com as condições sócio-econômico-culturais dos produtores e 

adaptadas às características dos ecossistemas regionais, de forma a garantir 

a exploração auto-sustentada dos recursos disponíveis.

Art. 253 Compete ao Estado e, no que couber, aos Municípios, garantir:

I – a geração, a difusão e o apoio à implementação de tecnologias adap-

tadas aos ecossistemas regionais;
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II – os mecanismos para a proteção e a recuperação dos recursos naturais;

III – o controle e a fiscalização da produção, do consumo, do comércio, do 

transporte interno, do armazenamento, do uso dos agrotóxicos, seus com-

ponentes e afins, visando à preservação do meio ambiente e da saúde do 

trabalhador rural e do consumidor;

IV – a manutenção de sistema de pesquisa, crédito, assistência técnica e 

extensão rural e de fomento agrossilvopastoril;

V – as infraestruturas física, viária, social e de serviços da zona rural, ne-

las incluída a eletrificação, telefonia, armazenagem da produção, habitação, 

irrigação e drenagem, barragem e represa, estrada e transporte, educação, 

saúde, lazer, segurança, desporto, assistência social, cultura, mecanização 

agrícola e linha de crédito agrícola;

VI – seguro rural para os produtores rurais. Dispositivo revogado pela 

Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

Art. 254. A conservação do solo é de interesse público em todo o territó-

rio do Estado impondo-se à coletividade e ao Poder Público o dever de pre-

servá-lo.

Art. 255 O Estado e os Municípios elaborarão política específica para o 

setor pesqueiro, privilegiando a pesca artesanal e a piscicultura através de 

dotação orçamentária, rede de frigoríficos, pesquisas, assistência técnica e 

extensão pesqueira, e propiciando a comercialização direta entre pescadores 

e consumidores.

Parágrafo único. Na elaboração da política pesqueira, o Estado garantirá 

a efetiva participação dos pequenos piscicultores e pescadores artesanais ou 

profissionais, através de suas representações sindicais, cooperativas e orga-

nizações similares. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 92, de 

20 de maio de 2013.
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Art. 256. É obrigação do Estado desenvolver política creditícia respeitada 

a legislação federal, voltada, preferencialmente para os parceiros agrícolas, 

pequenos produtores rurais, arrendatários, beneficiários de projetos de as-

sentamento de trabalhadores rurais e para os estabelecimentos rurais que 

cumpram a função da propriedade.

Art. 257 O Estado e os Municípios estabelecerão planos e programas vi-

sando à organização do abastecimento alimentar.

CAPÍTULO IV

DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E MINERAIS

Art. 258. A política de recursos hídricos e minerais executada pelo Poder 

Público Estadual e estabelecida por lei, destina-se a ordenar o uso e o apro-

veitamento racionais, bem como a proteção dos recursos hídricos e minerais, 

obedecida a legislação federal.

Art. 258. A política de recursos hídricos e minerais, executada pelo Poder 

Público Estadual e estabelecida por lei, destina-se a ordenar o uso, o reúso 

e o aproveitamento racional, bem como a proteção e a conservação dos re-

cursos hídricos e minerais, obedecida à legislação federal. Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 107, de 13 de março de 2017.

§ 1º Para assegurar a efetividade do disposto neste artigo, incumbe ao 

Estado:

I – instituir, no sistema estadual do meio ambiente, o gerenciamento e 

monitoramento da qualidade e da quantidade de recursos hídricos superficiais 

e subterrâneos;

II – adotar a bacia hidrográfica como base de gerenciamento e considerar 

o ciclo hidrológico em todas as suas fases;

III – promover e orientar a proteção e a utilização racional das águas su-

perficiais e subterrâneas, sendo prioritário o abastecimento às populações;

IV – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões e os direitos de pesquisa 

e exploração de recursos hídricos efetuados pela União no território do Estado.
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§ 2º Para a preservação dos recursos hídricos do Estado, todo lançamento 

de efluentes industriais se dará a montante do respectivo ponto de captação.

§ 3º Os Municípios participarão com o Estado da elaboração e da execu-

ção dos programas de gerenciamento dos recursos hídricos do seu território 

e celebrarão convênios para a gestão das águas de interesse exclusivamente 

local.

§ 4º O Estado assegurará, na forma da Lei, aos Municípios que tenham 

parte de seu território integrando unidades de conservação ambiental, ou 

que sejam diretamente influenciados por elas, ou àqueles com mananciais 

de abastecimento público, tratamento especial quanto ao crédito de receita 

referida no Art.142, parágrafo único, II, da Constituição Estadual. Dispositivo 

incluído pela Emenda Constitucional n. 11, de 16 de dezembro de 1996.

Art. 259. É de interesse do Estado a pesquisa, a exploração racional e o 

beneficiamento dos recursos minerais do seu subsolo.

Parágrafo único. Incumbe ao Estado:

I – registrar, acompanhar e fiscalizar os direitos de pesquisa e exploração 

dos recursos minerais efetuadas pela União em seu território;

II – incentivar e estimular instituições públicas que realizem pesquisas 

e desenvolvimento de tecnologia, de exploração mineral compatíveis com a 

preservação ambiental;

III – promover o mapeamento geológico básico complementarmente ao 

desenvolvido pela União.

Art. 260. A exploração de recursos hídricos e minerais no Estado não po-

derá comprometer a preservação do patrimônio natural e cultural.

Art. 261 O Estado compatibilizará a sua política de recursos hídricos e 

minerais, a de irrigação e drenagem e a de construção de barragens e eclusas 

com os programas de conservação do solo, da água e dos ecossistemas.

Art. 262. Constarão das leis orgânicas municipais disposições relativas ao 

uso, à proteção, conservação e controle dos recursos hídricos, superficiais e 

subterrâneos.
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Art. 262. Constarão das leis orgânicas municipais disposições relativas ao 

uso, ao reúso, à proteção, à conservação e ao controle dos recursos hídricos. 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 107, de 13 de março de 2017.

TÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS

Art. 263. Os Vereadores eleitos e empossados, se convocados a exercer 

eventualmente função de Secretário Municipal, não perderão o mandato par-

lamentar, devendo afastar-se na forma prevista para os Deputados Estaduais.

Art. 264 Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter pri-

vado, por delegação o Poder Público, na forma prevista no Art. 236 da Cons-

tituição Federal.

§ 1º A lei regulará as atividades dos exercentes de serviços notariais, 

de registro e seus prepostos, definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder 

Judiciário e estabelecerá, com base em lei federal, o valor dos emolumentos 

relativos aos atos praticados.

§ 2º O ingresso na atividade notarial e de registro dar-se-á na forma pre-

vista no Art. 236, § 3º, da Constituição Federal.

Art. 265. As contas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário fica-

rão durante sessenta dias, anualmente, à disposição dos contribuintes, para 

exame e apreciação, podendo qualquer cidadão, nos termos da lei, questio-

nar-lhes a legitimidade.

Art. 266 Para assegurar a integridade e os direitos do indivíduo será ga-

rantida assistência médica, farmacêutica, social e jurídica gratuita nas dele-

gacias policiais e destacamentos policiais militares.

Art. 267. Ao preso ainda não sentenciado, em quaisquer das unidades 

dos órgãos estaduais de segurança pública, é garantida, gratuitamente, as-

sistência jurídica, psico-social, médico-odontológica, farmacêutica e religiosa, 

quando requerida, além do irrestrito respeito à sua integridade física, psíqui-

ca e moral.
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Art. 268 O Estado executará programa permanente com o objetivo de 

recuperar a Floresta Atlântica localizada em seu território.

Art. 269. Para garantir o acesso à informação e à comunicação, o Estado 

adaptará os veículos do sistema estadual de comunicação social às necessi-

dades da pessoa portadora de deficiência sensorial e da fala.

Art. 269. Para garantir o acesso à informação e à comunicação, o Estado 

adaptará os veículos do sistema estadual de comunicação social às necessida-

des da pessoa com deficiência sensorial e da fala. Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 60, de 11 de fevereiro de 2009.

Art. 270. O Estado promoverá a regionalização da programação dos veí-

culos do sistema estadual de comunicação social.

Parágrafo único. As empresas de rádio e televisão e os órgãos de imprensa 

integrantes do sistema estadual de comunicação social propiciarão espaços 

para a veiculação de programas de educação moral e religiosa.

Art. 271. A lei disporá sobre a adaptação dos edifícios e logradouros 

públicos, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo 

atualmente existentes, a fim de se garantir o adequado acesso da pessoa 

portadora de deficiência, do idoso e da gestante.

Parágrafo único. As empresas concessionárias e permissionárias de trans-

porte coletivo deverão adaptar sua frota de veículos em circulação ao livre 

acesso da pessoa portadora de deficiência, sob pena de rescisão do contrato 

de concessão ou permissão, na forma da lei.

Art. 271. A lei disporá sobre a adaptação dos edifícios e logradouros pú-

blicos, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atu-

almente existentes, a fim de se garantir o adequado acesso da pessoa com 

deficiência, do idoso e da gestante. Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 60, de 11 de fevereiro de 2009.

Parágrafo único. As empresas concessionárias e permissionárias de trans-

porte coletivo deverão adaptar sua frota de veículos em circulação ao livre 

acesso da pessoa com deficiência, sob pena de rescisão do contrato de con-

cessão ou permissão, na forma da lei. Redação dada pela Emenda Constitu-

cional n. 60, de 11 de fevereiro de 2009.
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Art. 272. As terras devolutas serão discriminadas e destinadas a fins so-

ciais, obedecida a seguinte escala de prioridade: Dispositivo revogado pela 

Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

I – legitimação de áreas devolutas até cem hectares para produtores que 

residam na terra e a cultivem com a força de trabalho da própria família; Dis-

positivo revogado pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

II – regularização de áreas devolutas até cem hectares para produtores 

que, não residindo na propriedade, a cultivam com sua força de trabalho ou 

de terceiros e estejam cumprindo a função social da terra; Dispositivo revo-

gado pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

III – utilização para assentamento de trabalhadores rurais sem terra; Dis-

positivo revogado pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

IV – proteção ambiental; Dispositivo revogado pela Emenda Constitucio-

nal n. 23, de 29 de junho de 1999.

V – pesquisa e fomento agrossilvopastoril. Dispositivo revogado pela 

Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 1º Para efeito do limite de cem hectares, serão consideradas, cumula-

tivamente, a área a ser legitimada e a que já o tiver sido em favor de quem 

a ocupe e a cultive pessoalmente ou com a sua família. Dispositivo revogado 

pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 2º São inegociáveis, pelo prazo de dez anos, as áreas rurais adquiridas 

na forma dos incisos I e II. Dispositivo revogado pela Emenda Constitucional 

n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 3º O Estado outorgará título de domínio ou de concessão de direito real 

de uso aos beneficiários a que se referem os incisos I e II. Dispositivo revo-

gado pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 4º Esgotada a escala de prioridade a que se refere este artigo, as terras 

devolutas poderão ser alienadas, através de licitação, mediante prévia ava-

liação observância do preço de mercado. Dispositivo revogado pela Emenda 

Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.
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Art. 273. Ficam declaradas como de reserva legal as terras públicas e 

devolutas do Estado cobertas com floresta nativa, e, de preservação perma-

nente, as de interesse ecológico. Dispositivo revogado pela Emenda Constitu-

cional n. 23, de 29 de junho de 1999.

Art. 274. A ilha oceânica de Trindade, o arquipélago de Martin Vaz, a la-

goa Juparanã, o delta do rio Doce e a ilha dos Franceses são considerados 

patrimônios do Estado e terão suas características ecológicas preservadas, 

condicionada a sua exploração à prévia autorização dos órgãos competentes.

Art. 274 A Lagoa Juparanã, o Delta do rio Doce e a Ilha dos Franceses são 

considerados patrimônios do Estado e terão suas características ecológicas 

preservadas, condicionada a sua exploração à prévia autorização dos órgãos 

competentes. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 14, de 01 de de-

zembro de 1998.

Art. 275. O orçamento de que trata o Art.150, § 5º, II, conterá o rein-

vestimento do valor distribuído ao Estado, a título de dividendo, na própria 

companhia que o gerou, observado o disposto em lei complementar.

Art. 276. Aos delegados de polícia de carreira aplica-se o princípio do 

Art.39, § 1º, da Constituição Federal, correspondente à carreira dos membros 

do Ministério Público.

Nota: ADI 401 / ES – Entrada: 12.11.1990 – Acórdão: 08.09.2000.

Relator: Min. Mauricio Corrêa

Requerente: Procurador Geral da República (CF 103, VI)

Decisão Final (DJ 2.12.1997): O Tribunal julgou procedente a ação e decla-

rou a inconstitucionalidade, no art. 276, da expressão “ correspondente à car-

reira dos membros do Ministério Público

Art. 276. Aos delegados de polícia de carreira aplica-se o princípio do 

Art.39, § 1º, da Constituição Federal. Redação dada pela Emenda Constitu-

cional n. 14, de 01 de dezembro de 1998.
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Art. 276 O Estado e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consór-

cios públicos e os convênios de cooperação entre ambos, autorização a gestão 

associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de en-

cargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transfe-

ridos. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

Art. 277. O tempo de serviço militar obrigatório será computado para os 

efeitos de aposentadoria e disponibilidade.

Art. 278 Fica assegurado pelo Estado o sistema de previdência dos depu-

tados estaduais, sendo o seu funcionamento regulado na forma da lei.

Nota: ADI 148 / ES – Entrada: 24.11.1989 – Acórdão: DJ 19.12.1997.

Relator: Min. Sydney Sanches

Requerente: Partido Dos Trabalhadores – PT

Decisão Final (DJ 2.12.1997): O Tribunal, por votação unânime, não conhe-

ceu da ação direta, com referência às leis ordinárias estaduais impugna-

das. E dela conheceu com relação ao art. 278 , da Constituição do Estado 

do Constituição Espirito Santo, mas foi ela julgada improcedente por se 

tratar de norma de conteúdo programático. Plenário, 20.11.1997.

Art. 279. As vagas de Conselheiro do Tribunal de Contas ocorridas a partir 

da promulgação desta Constituição serão preenchidas da seguinte forma: Dispo-

sitivo excluído pela Emenda Constitucional n. 14, de 01 de dezembro de 1998.

I – as três primeiras, a quinta e a sexta pela Assembleia Legislativa; Dispo-

sitivo excluído pela Emenda Constitucional n. 14, de 01 de dezembro de 1998.

II – a quarta e a sétima pelo Governador do Estado, na forma estabelecida 

no Art. 74, § 1º, I. Dispositivo excluído pela Emenda Constitucional n. 14, de 

01 de dezembro de 1998.

Nota: Este artigo havia sido excluído anteriormente pelo art. 10 da 

Emenda Constitucional n. 14/1998.
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Art. 279 A investidura do Substituto de Conselheiro do Tribunal de Contas 

é para mandato de dois anos, após aprovação prévia do Plenário da Assem-

bleia Legislativa, nomeado pela Mesa da Assembleia Legislativa, podendo ser 

reconduzido. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 17, de 08 de abril 

de 1999. (Dispositivo declarado inconstitucional por força do julgamento do 

mérito da ADI n. 1994-5 / ES, em 31 de maio de 2006)

Nota: ADI 1994 - 5 / ES - Entrada: 9.9.1999 – Acórdão: DJ 8.9.2006.

Requerente: Assoc. dos Membros dos TCs do Brasil - ATRICON.

Relator: Min Eros Grau

Decisão Final (DJ 31.5.2006): O Tribunal, por unanimidade, julgou proce-

dente a ação direta, nos termos do voto do Relator, para suspender a eficácia 

do § 006 º do art. 074 e do art. 279, ambos da Constituição do Estado de 

Espírito Santo, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 017, 

de 07/04/1999, e de toda a Lei Complementar n. 142, de 04/02/1999, 

que promoveu alterações na Lei Complementar n. 032, de 19/01/1993, do 

mesmo Estado. Plenário, 24.5.2006.

Art. 280. O Estado executará obra pública de sua competência relaciona-

da com os setores da educação, saúde e transporte, mediante convênios com 

as Prefeituras Municipais. (Dispositivo declarado inconstitucional por força do 

julgamento do mérito da ADI n. 3499/2005/ ES, em 5 de dezembro de 2019)

Parágrafo único. As Prefeituras Municipais deverão manifestar sua aquies-

cência no prazo de trinta dias contados da comunicação da administração 

pública estadual, sem o que o Estado executará a obra. (Dispositivo declarado 

inconstitucional por força do julgamento do mérito da ADI n. 3499/2005/ ES, 

em 5 de dezembro de 2019)

Nota: ADI 3499/ ES - Entrada: 16.05.2005 – Acórdão: DJ 05.12.2019.

Requerente: Governador do Estado do Espírito Santo.

Relator: Min Luiz Fux
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Decisão Final (DJ 05.12.2019): O Tribunal, por maioria, conheceu da ação 

e julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do art. 280 

da Constituição do Estado do Espírito Santo. Acórdão, 05.12.2019.

Art. 281. Equiparam-se às escolas públicas as que pertencem às entida-

des filantrópicas do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, 

e da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, atendidas as exigências 

do art. 178, § 2º, I a V.

Art. 281. Equiparam-se às escolas públicas as que pertencem às entida-

des filantrópicas do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, 

as da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade e as de Educação Espe-

cial para portadores de deficiência, atendidas as exigências do Art.178, § 2º, I 

a V. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 06, de 13 de julho de 1993.

Art. 281. Equiparam-se às escolas públicas as que pertencem às entida-

des filantrópicas do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, as 

da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade e as de Educação Especial 

para pessoas com deficiência, atendidas as exigências do art. 178, § 2º, I a V. 

Redação dada pela Emenda Constitucional n. 60, de 11 de fevereiro de 2009.

Parágrafo único. A lei regulamentará a forma de assegurar às escolas re-

feridas neste artigo os encargos financeiros nele estabelecidos.

Art. 282. É assegurada, na forma e nos prazos previstos em lei, a parti-

cipação de entidades representativas da sociedade civil de âmbito estadual 

nos estudos para a elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 283 O Estado promoverá, na forma da lei, os meios necessários à 

definitiva absorção pelos Municípios dos encargos educacionais com o pré-

-escolar e com o ensino fundamental, através da destinação de recursos pú-

blicos, de apoio técnico e pedagógico e transferência de prédios escolares de 

sua propriedade.

Vitória, 05 de outubro de 1989.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE61993.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE602009.html#a13


1116

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

ALCINO SANTOS

Presidente

HUGO BORGES

1º Vice-Presidente

DÁRIO MARTINELLI

2º Vice-Presidente

RONALDO DO ESPÍRITO SANTO LOPES

1º Secretário

ARMANDO BATISTA VIOLA

2º Secretário

WALDEMIRO SEIBEL

3º Secretário

DOUGLAS PUPPIN

4º Secretário e Presidente da Comissão Constitucional

LÚCIO MERÇON

Relator Geral

Antônio Ângelo Moschen

Antônio Moreira

Antônio Pelaes da Silva

Arildo José Cassaro

Cláudio Humberto Vereza Lodi

Dilton Lyrio Netto

Fernando Inácio Santório

João Carlos Coser

João Gama Filho

João Francisco Martins

Jório de Barros Carneiro

José Tasso Oliveira de Andrade

Levi Aguiar de Jesus Ferreira

Luiz Carlos Piassi

https://www.grancursosonline.com.br


1117

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Luiz Carlos Santana

Hilton Gomes

Paulo Cesar Hartung Gomes

Paulo Lemos Barbosa

Rainor Breda

Rubens Camata

Salvador Bonomo

Valci José Ferreira de Souza.

https://www.grancursosonline.com.br


1118

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 1º Os prazos previstos neste Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias serão contados a partir da promulgação desta Constituição.

Art. 2º O Governador do Estado, o Presidente do Tribunal de Justiça e os 

Deputados Estaduais prestarão, em sessão solene da Assembleia Legislativa, 

na data da promulgação desta Constituição, o compromisso de manter, de-

fender e cumprir as Constituições Federal e Estadual.

Art. 3º No dia 15 de novembro de 1990, o eleitorado do Estado definirá, 

através de plebiscito, se deseja ou não a mudança da Capital do Estado para 

o Município de Vila Velha.

Art. 4º Fica criada uma comissão especial com a finalidade de propor a 

Assembleia Legislativa e ao Governador do Estado as medidas necessárias 

à adequação da legislação estadual ao estabelecido na Constituição Federal 

e nesta Constituição, sem prejuízo das iniciativas previstas no Art.63 desta 

Constituição.

§ 1º A comissão especial compor-se-á de nove membros e respectivos 

suplentes, sendo quatro indicados pelo Governador do Estado e cinco pelo 

Presidente da Assembleia Legislativa, mediante acordo de liderança.

§ 2º A comissão especial será instalada no prazo de trinta dias.

Art. 5º O Estado do Espírito Santo, no prazo máximo de dois anos, me-

diante acordo ou arbitramento, fará a demarcação de suas linhas divisórias 

atualmente litigiosas, podendo para isto fazer alterações e compensações de 

área que atendam aos acidentes naturais, critérios históricos, conveniências 

administrativas e comodidade das populações limítrofes.

§ 1º Os Municípios cujas linhas divisórias sejam imprecisas promoverão a 

demarcação das mesmas, no prazo de seis meses, mediante acordo ou arbi-

tramento e respeitados os critérios constantes deste artigo.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm


1119

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 2 º - Se, decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, os trabalhos 

demarcatórios não tiveram sido concluídos, caberá ao Estado no prazo máxi-

mo de.seis meses determinar os limites.

§ 3º Concluída a demarcação das linhas divisórias, o Governador do Esta-

do, no prazo de trinta dias, submeterá à Assembleia Legislativa o projeto de 

lei de divisão territorial do Estado.

Art. 5º O Estado do Espírito Santo, mediante acordo ou arbitramento, fará 

a demarcação de suas linhas divisórias atualmente litigiosas, podendo para 

isto fazer alterações e compensações de áreas que atendam aos acidentes 

naturais, critérios históricos, conveniências administrativas e a comodidade 

das populações limítrofes. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, 

de 29 de junho 1999.

§ 1º Os Municípios cujas linhas divisórias apresentam indefinições promo-

verão a demarcação das mesmas, mediante acordo ou arbitramento e respei-

tados, no que couber, os critérios constantes deste artigo. Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho 1999.

§ 2º Concluída a demarcação das linhas divisórias, o Governador do Estado 

submeterá à Assembleia Legislativa o projeto de lei de divisão territorial do 

Estado. Redação dada pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho 1999.

Art. 6º Caberá às Câmaras Municipais, no prazo de seis meses, votar e 

promulgar a Lei Orgânica do Município, em dois turnos de discussão e vota-

ção, respeitado o disposto nas Constituições Federal e Estadual.

Art. 7º A lei orgânica estabelecerá a obrigatoriedade da existência de pra-

ça pública nas sedes dos Municípios e dos distritos.

Parágrafo único. Não será permitida a edificação de qualquer imóvel em 

praça pública, exceto os que compõem o complexo público de lazer e cultura, 

a céu aberto para a população.

Art. 8º O Estado e os Municípios editarão leis fixando critérios para com-

patibilização de seus quadros de pessoal, na forma e prazo estabelecidos na 

Constituição Federal, bem como para a reforma administrativa dela decorrente.
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Art. 9º Até a promulgação de lei complementar específica, o Estado e os 

Municípios não poderão despender com pessoal mais de sessenta e cinco por 

cento do valor das respectivas receitas correntes.

Parágrafo único. O Estado e os Municípios, quando a respectiva despesa 

de pessoal exceder o limite previsto neste artigo, deverão retornar àquele 

limite, reduzindo o percentual à razão de um quinto por ano.

Art. 10. Ao ex-combatente que tenha participado efetivamente de opera-

ções bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei n. 5.315, 

de 12 de setembro de 1967, serão assegurados os seguintes direitos:

I – aproveitamento no serviço público, sem a exigência de concurso, com 

estabilidade;

II – assistência médica, hospitalar e educacional gratuita extensiva aos 

dependentes;

III – aposentadoria com proventos integrais aos vinte e cinco anos de ser-

viço efetivo, em qualquer regime jurídico de trabalho;

IV – prioridade na aquisição da casa própria para os que não a possuam 

ou para suas viúvas ou companheiras.

Art. 11. O servidor público estadual, da administração direta, indireta e 

fundacional, terá seus vencimentos ou salários reajustados, progressivamen-

te, até a recomposição no nível real efetivamente percebido em outubro de 

1986, a partir do segundo mês posterior à promulgação desta Constituição.

Art. 12 Aplica-se, no que couber, ao servidor civil e militar o disposto no 

Art.8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 

Federal.

Art. 13. O Poder Executivo, no prazo de quarenta e cinco dias, encami-

nhará à Assembleia Legislativa projeto de lei contendo o plano de carreira 

para o magistério estadual.

Art. 14 Fica facultado ao funcionário público que conte na data da promul-

gação desta Constituição vinte anos de serviço o direito de requerer, no prazo 

de doze meses, sua aposentadoria com proventos proporcionais. (Dispositivo 

declarado inconstitucional por meio do julgamento do mérito da ADI n. 369 

ES, em 16 de dezembro de 1998)
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Parágrafo único. Aos juízes de paz é estendido o benefício de que trata 

este artigo. (Dispositivo declarado inconstitucional por meio do julgamento do 

mérito da ADI n. 369 ES, em 16 de dezembro de 1998)

Nota: ADI 369 ES - Entrada: 24.9.1990 – Acórdão: DJ 12.3.1998.

Relatora: Min Moreira Alves

Requerente: Governador do Estado do Espírito Santo

Decisão Final (DJ 16.12.1998): O Tribunal, por unanimidade, julgou pro-

cedente a ação direta e declarou a inconstitucionalidade do art. 14 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado 

do Espírito Santo, promulgada em 5.10.1989. Plenário, 9.12.1998.

Art. 14. É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer 

tempo, aos servidores públicos, bem como aos seus dependentes, que até a 

data da publicação da Emenda Constitucional Federal n. 20, publicada em 16 

de dezembro de 1998, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes 

benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 1º O servidor de que trata esse artigo, que tenha completado as exigên-

cias para a aposentadoria integral e que opte por permanecer em atividade 

fará jus à isenção da contribuição previdenciária até completar as exigências 

para aposentadoria contidas no Art. 39, § 1º, III, a, da Constituição Estadual. 

Parágrafo único transformado em § 1º com redação dada pela Emenda Cons-

titucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 2º Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores pú-

blicos referidos no caput, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de 

serviço já exercido até a data de publicação da Emenda Constitucional Federal 

n. 20, publicada em 16 de dezembro de 1998, bem como as pensões de seus 

dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época 

em que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão 

destes benefícios ou nas condições da legislação vigente. Dispositivo incluído 

pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADI&documento=&s1=near((ESP%CDRITO,SANTO),1, TRUE)&numProcesso=369
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADI&documento=&s1=near((ESP%CDRITO,SANTO),1, TRUE)&numProcesso=369
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE231999.html#a27
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE231999.html#a27
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE231999.html#a27
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE231999.html#a27
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE231999.html#a27
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/ECE231999.html#a27


1122

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 3º São mantidos todos os direitos e garantias constitucionais vigentes à 

data de publicação da Emenda Constitucional Federal n. 20, publicada em 16 

de dezembro de 1998, aos servidores e militares, inativos e pensionistas, aos 

anistiados e aos ex-combatentes, assim como àqueles que já cumpriram, até 

aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos, observado o disposto 

no Art. 32, XII, da Constituição Estadual, referentes à modificação e transição 

das normas de previdência. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional 

n. 23, de 29 de junho de 1999.

Art. 15. O funcionário público estadual efetivo que na data da promul-

gação desta Constituição esteja há mais de dez anos à disposição de órgão 

da administração indireta do Estado e percebendo complementação salarial 

decorrente de extensão de carga horária, quando da aposentadoria, incorpo-

rará aos proventos essa complementação, desde que percebida na data da 

aposentadoria e por período superior a cinco anos.

Art. 16 Ficam assegurados ao servidor inativo civil e militar, os direitos 

adquiridos quando de sua transferência para a inatividade, em virtude da 

legislação vigente na época, respeitado o disposto no Art. 17 do Ato das Dis-

posições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

Art. 17. Os benefícios da pensão por morte de servidor público serão atu-

alizados na forma do disposto no Art.39, § 5º e pagos, obrigatoriamente, a 

partir de 1º de janeiro de 1990.

Art. 18 Fica assegurado aos servidores militares inativos, com participa-

ção nas revoluções de 1924 e 1932, e na Segunda Guerra Mundial, o direito 

que lhes foi garantido pela legislação estadual pertinente quando da passa-

gem para inatividade.

Art. 19. A remuneração prevista no Art.130, § 1º, será devida com a edi-

ção da lei de vencimentos da Polícia Militar cujo projeto será encaminhado à 

Assembleia Legislativa, no prazo de cento e vinte dias.
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Art. 20 Ficam revogados, a partir de sessenta dias, todos os dispositivos 

legais que atribuam ou deleguem a órgãos do Poder Executivo a competência 

assinalada pela Constituição à Assembleia Legislativa.

Art. 21. A Assembleia Legislativa reunir-se-á no dia 15 de março de 1991, 

em sessão solene, para o compromisso de posse do Governador e o do Vice-

-Governador do Estado eleitos no ano anterior.

Parágrafo único. Os mandatos do Governador e do Vice-Governador elei-

tos em 15 de novembro de 1986 terminarão em 15 de março de 1991.

Art. 22. Os atuais Deputados Estaduais eleitos Vice-Prefeitos, se convo-

cados a exercer eventualmente a função de Prefeito, não perderão o mandato 

parlamentar.

Art. 23 O mandato dos Deputados Estaduais eleitos em 15 de novembro 

de 1986 terminará a 31 de janeiro de 1991 com a posse dos eleitos em 15 de 

novembro de 1990.

Art. 24. Os projetos de leis complementares de abrangência municipal 

serão apreciados pela Assembleia Legislativa no prazo de noventa dias.

Art. 25 A revisão constitucional será realizada após a da Constituição Fe-

deral, pelo voto da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa.

Art. 26. No prazo de cento e oitenta dias, a Assembleia Legislativa elabo-

rará e fará público o seu regimento interno face ao novo ordenamento cons-

titucional.

Art. 27 No prazo de um ano, a Assembleia Legislativa promoverá, através 

de comissão especial, exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do 

endividamento do Estado.

§ 1º A comissão especial terá força legal de comissão parlamentar de in-

quérito para fins de requisição e convocação e atuará com o auxílio do Tribu-

nal de Contas.

§ 2º Apurada irregularidade, a Assembleia Legislativa proporá ao Poder 

Executivo a declaração de nulidade do ato e encaminhará o processo ao Mi-

nistério Público que formalizará, no prazo de noventa dias, a ação cabível.
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Art. 28. O Governo do Estado negociará com a “Casa do Estudante Capi-

xaba” a devolução ou ressarcimento de seu imóvel expropriado, situado na 

Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, nesta Capital, na 

seguinte forma:

I – em trinta dias a devolução do Ginásio de Esportes “Jones dos Santos 

Neves”;

II – no prazo de noventa dias, dotará com móveis, utensílios e equipa-

mentos o ginásio referido no inciso anterior, garantindo aos estudantes o uso 

que vier a ser dado ao imóvel;

III – em vinte e quatro meses a negociação da área restante, que poderá 

ser procedida através da troca por outro imóvel do mesmo valor, após avalia-

ção por peritos indicados pelas partes.

Art. 29. O Poder Judiciário, no prazo de cento e oitenta dias, submeterá 

à Assembleia Legislativa projeto de lei estabelecendo a revisão do regimento 

de custas judiciárias.

Art. 30 O Poder Judiciário remeterá à Assembleia Legislativa, no prazo de 

cento e oitenta dias, projeto de lei criando a Vara do Meio Ambiente e dispon-

do sobre sua competência.

Art. 31. A legislação que criar a justiça de paz prevista nesta Constituição 

manterá os atuais juízes ate a posse dos novos titulares, conferindo-lhes os 

direitos e atribuições previstos na Constituição Federal e na forma da lei.

§ 1º A remuneração dos juízes de paz será fixada na legislação prevista 

no caput deste artigo.

§ 2º Aos atuais juízes de paz é assegurada a inscrição automática para 

concorrerem à primeira eleição.

Art. 32. É assegurado aos atuais escreventes juramentados lotados nos 

serviços privatizados por força do Art.236 da Constituição Federal o direito de 

optar, no prazo de até cento e vinte dias, pelo regime jurídico dos servidores 

públicos civis do Poder Judiciário, na forma da lei. (Dispositivo declarado in-

constitucional por meio da ADI n. 423 ES, em 10 de setembro de 2007)
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Nota: ADI n. 423 ES – Entrada: 17.12.1990 – Acórdão: DJ 24.8.9.2007.

Relator: Min. Mauricio Correa

Requerente: Governador do Estado do Espírito Santo (CF 103, 00V)

Decisão Final (DJ 10.9.2007): O Tribunal, à unanimidade e nos termos 

do voto do Relator, julgou procedente quanto ao artigo 32 e prejudicada 

a ação relativamente aos artigos 33 e 34 todos do Ato das Disposições 

Constitucionais e Transitórias da Constituição do Estado do Espírito Santo. 

Plenário, 02.08.2007.

Art. 33. Fica assegurada, na vacância, a titularidade dos serviços nota-

riais e de registro aos atuais substitutos a qualquer título que, na data da 

promulgação da Constituição Federal contem cinco anos de exercício nessa 

condição e na mesma serventia. (Dispositivo declarado inconstitucional por 

meio da ADI n. 417 ES, em 18 de março de 1998) Dispositivo excluído pela 

Emenda Constitucional n. 14, de 01 de dezembro de 1998.

Nota: ADI 417 ES - Entrada: 14.12.1990 – Acórdão: DJ 8.5.1998.

Relatora: Min Maurício Correa

Requerente: Procurador-Geral Da República (CF 103, 0VI)

Decisão Final (DJ 18.3.1998): O Tribunal, por votação unânime, julgou 

procedente a ação direta e declarou a inconstitucionalidade dos arts. 033 e 

034 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 

do Estado do Espírito Santo, promulgada em 5.10.1989. Plenário, 5.3.1998.

Art. 34. Aos atuais titulares dos cartórios de notas e registros civil é asse-

gurado o direito de terem seus serviços estatizados, desde que façam opção 

no prazo de até cento e vinte dias. (Dispositivo declarado inconstitucional por 

meio da ADI n. 417 ES, em 18 de março de 1998) Dispositivo excluído pela 

Emenda Constitucional n. 14, de 01 de dezembro de 1998.
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Nota: ADI 417 ES - Entrada: 14.12.1990 – Acórdão: DJ 8.5.1998.

Relatora: Min Maurício Correa

Requerente: Procurador-Geral Da República (CF 103, 0VI)

Decisão Final (DJ 18.3.998): O Tribunal, por votação unânime, julgou pro-

cedente a ação direta e declarou a inconstitucionalidade dos arts. 033 e 034 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do 

Estado do Espírito Santo, promulgada em 5.10.1989. Plenário, 5.3.1998.

Art. 35. O Poder Público Estadual no prazo máximo de sessenta meses, 

adotará as medidas necessárias à adequação do sistema penitenciário esta-

dual às normas desta Constituição e da legislação federal.

Art. 36 Até que sejam fixadas em lei complementar, as alíquotas máximas 

do imposto municipal sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gaso-

sos não excederão a três por cento.

Art. 37. Os Poderes Executivos Estadual e Municipal reavaliarão todos os 

incentivos fiscais de natureza setorial ora em vigor, propondo aos Poderes 

Legislativos respectivos as medidas cabíveis.

§ 1º Considerar-se-ão revogados, após dois anos os incentivos que não 

forem confirmados por lei.

§ 2º A revogação não prejudicará os direitos que, àquela data, já tiverem sido 

adquiridos em relação a incentivos concedidos sob condições e com prazo certo.

Art. 38. Até 31 de dezembro de 1989, o disposto no Art.150 III, b, da 

Constituição Federal, não se aplica aos impostos de que tratam os arts. 155, I 

a e b e 156, II e III, do mesmo diploma legal, os quais poderão ser cobrados 

trinta dias após a publicação da lei que os tenha instituído ou aumentado.

Art. 39 Enquanto não for editada a lei complementar federal necessária à 

instituição do imposto de que trata o Art.155, I, b, da Constituição Federal, o 

Estado, mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar Fede-

ral n. 24 de 7 de janeiro de 1975, fixará normas para regular provisoriamente 

a matéria.
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Art. 40. O Estado, no prazo de cento e vinte dias, instituirá taxa em razão 

do poder de polícia ou sobre a utilização, efetiva ou potencial, de serviço pú-

blico prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, relativa à exploração 

ou à utilização de recursos naturais definidos em lei.

Art. 41 O Estado destinará obrigatoriamente, por período mínimo de dez 

anos, não menos de dois por cento do imposto a que se refere o Art.139, I, 

b, nele não incluídas as parcelas pertencentes aos Municípios, a aplicação 

em programas de financiamento do setor produtivo e de infraestrutura dos 

Municípios ao norte do rio Doce e os por ele banhados. (Dispositivo declarado 

inconstitucional por meio da ADI n. 422 ES, em 09.09.2019)

Nota: ADI 422 Acórdão: DJ 09.09.2019

Relatora: Min Luiz Fux

Requerente: Governador do Estado do Espírito Santo

Decisão Final (DJ 09.09.2019): O Tribunal, por unanimidade, conheceu da 

ação e julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucio-

nalidade do artigo 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do 

Estado do Espírito Santo.

Art. 42. Ficam remitidos os débitos fiscais, constituídos ou não, cujos 

fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1988, de valores 

atuais não superiores a dez Unidades Padrão Fiscal do Estado.

Parágrafo único. Ficam isentas do pagamento de juros, multas, taxas judi-

ciárias e correção monetária as cooperativas de trabalhadores ou de serviços 

públicos em débito com a Fazenda Estadual, se a liquidação do débito inicial 

vier a ser efetivada no prazo de quatro meses.

Art. 43. Os Poderes Públicos Estadual e Municipais, no prazo máximo de dez 

anos, aplicação, pelo menos cinquenta por cento dos recursos a que se refere 

o Art.212 da Constituição Federal na universalização do ensino fundamental.
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Art. 44 O Estado deverá promover o tombamento da Floresta Atlântica e 

seus ecossistemas associados, da ilha, oceânica de Trindade e do arquipélago 

de Martin Vaz, no prazo de vinte e quatro meses.

Art. 44. O Estado deverá promover o tombamento da floresta Atlântica 

e seus ecossistemas associados, no prazo de vinte e quatro meses. Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 14, de 01 de dezembro de 1998.

Art. 45 O Estado, em seu território, e os Municípios, no seu perímetro 

urbano, implantarão, no prazo de cinco anos, dentre outras unidades de con-

servação, as seguintes áreas:

I – Vila de Itaúnas, no Município de Conceição da Barra;

II – Setiba, no Município de Guarapari;

III – Lagoa de Guanandy e ecossistemas adjacentes, inclusive a “Mata do 

Gomes”, no Município de Itapemirim;

IV – Jacarenema, no Município de Vila Velha;

V – Pedra do Frade e a Freira, no limite dos Municípios de Vargem Alta e 

Itapemirim;

VI – Pedras do Itabira e da Ema, no Município de Cachoeiro de Itapemirim;

VII – Monte Aghá, entre os Municípios de Itapemirim e Piúma;

VIII – estuário do rio Santa Maria, nos Municípios de Vitória, Serra e Cariacica;

IX – manguezal de Conceição da Barra, no Município de Conceição da Barra;

X – manguezal de Guarapari, no Município de Guarapari;

XI – manguezal de Barra Nova, no Município de São Mateus;

XII – manguezal de Anchieta, no Município de Anchieta;

XIII – Mestre Álvaro no Município da Serra;

XIV – pedra do Elefante, no Município de Nova Venécia;

XV – gruta do Limoeiro, no Município de Castelo;

XVI – manguezal de Barra de Itapemirim, no Município de Itapemirim;

XVII – manguezais de Piraque-açu e Santa Rosa, no Município de Aracruz;

XVIII – pedra Azul, no Município de Domingos Martins;

XIX – Forno Grande, no Município de Castelo;
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XX – Duas Bocas, no Município de Cariacica;

XXI – Fonte Grande, no Município de Vitória;

XXII – Cachoeira da Fumaça, nos Municípios de Ibitiranga e Alegre.

Parágrafo único. As unidades de conservação a serem implantadas nas 

áreas referidas nos incisos anteriores e as já existentes serão identificadas, 

medidas e demarcadas pelo órgão estadual competente, no prazo de vinte e 

quatro meses.

Art. 46. O Poder Público, no prazo de doze meses, efetivará o zoneamento 

da região costeira do Estado, com vista a estabelecer o gerenciamento dos 

recursos ambientais da região.

Art. 47 O Poder Público, no prazo de trinta e seis meses, implantará pro-

jeto para preservação e recuperação ambiental das seguintes lagoas:

I – Juparanã, Nova, do Meio, do Aviso e das Palmas, no Município de Linhares;

II – Aguiar, no Município de Arácruz;

III – Maimbá, no Município de Anchieta;

IV – Caculucagem, Siri, Guanandy e Encantada, no Município de Itapemirim;

V – Jacuném e Capuba, no Município da Serra.

Art. 48. O Estado promoverá, no prazo de cinco anos, a recuperação e 

preservação do rio Jucu, e do rio Juparanã-Mirim.

Art. 49 O Poder Executivo promoverá, no prazo de trinta e seis meses, a 

discriminação administrativa de suas terras públicas e devolutas, diretamente 

ou mediante convênio com órgão federal. Dispositivo revogado pela Emenda 

Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 1º Os resultados da ação discriminatória serão de domínio público e am-

plamente divulgados pelo Estado. Dispositivo revogado pela Emenda Consti-

tucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

§ 2º O Estado implantará cadastro gráfico das terras públicas e devolutas 

no decorrer do processo discriminatório administrativo a que se refere o caput 

deste artigo, devendo mantê-lo atualizado. Dispositivo revogado pela Emen-

da Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999.
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Art. 50. O Poder Executivo, no prazo de cinco anos, identificará os imóveis 

de propriedade dos órgãos da administração direta e indireta e das fundações 

instituídas ou mantidas pelo Poder Público e sua respectiva utilização, bem 

como regularizará sua forma de aquisição.

Parágrafo único. As terras rurais e urbanas de propriedade dos órgãos da 

administração direta, indireta ou fundacional sem utilização ou destinação pre-

vista, serão prioritariamente destinadas a assentamentos rurais e urbanos.

Art. 51. Serão revistas pela Assembleia Legislativa, através de comissão 

especial, no prazo do vinte e quatro meses, todas as doações, vendas, legi-

timações e concessões de terras públicas e devolutas com área superior a 

quinhentos hectares, realizadas a partir de 1º de janeiro de 1962, até a pro-

mulgação desta Constituição.

§ 1º A revisão das concessões, doações, vendas e legitimações de terras 

públicas e devolutas obedecerá ao critério da legalidade da operação e con-

veniência do interesse público.

§ 2º As doações, vendas, legitimações e concessões de terras públicas e 

devolutas, comprovadamente irregulares, terão suas áreas arrecadadas pelo 

Estado e a destinação prevista no Art.272.

Art. 52. O Poder Executivo, no prazo de doze meses, promoverá a regula-

rização fundiária das áreas destinadas a assentamentos de trabalhadores ru-

rais em curso e que estão sob sua responsabilidade através de título de con-

cessão de direito real de uso, nos termos estabelecidos nesta Constituição.

Art. 52 O Poder Executivo promoverá a regularização fundiária das áreas 

destinadas a assentamentos de trabalhadores rurais sob sua responsabilida-

de, através de títulos de concessão de direito real de uso, nos termos estabe-

lecidos no Art. 251 desta Constituição. Redação dada pela Emenda Constitu-

cional n. 23, de 29 de junho de 1999.

Art. 53. O Poder Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa, no prazo 

de cento e vinte dias, projeto de lei dispondo sobre terras públicas e devolutas.
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Art. 54 O Poder Executivo Estadual promoverá, no prazo de cinco anos:

I – estudo sobre a demanda de água relativa ao seu uso múltiplo, ava-

liando a qualidade, a viabilidade, a disponibilidade hídrica em seu território, 

objetivando a elaboração de um plano estadual de recursos hídricos;

II – estudo e levantamento de seus recursos minerais para a promoção do 

mapeamento geológico básico previsto no Art.259, parágrafo único, III.

Art. 55. Ficam criados pólos industriais no Norte e no Sul do Estado, os 

quais serão regulamentados, na forma da lei.

Art. 56 O Poder Público estimulará a implantação e o desenvolvimento de 

empresas e projetos de alta tecnologia, na forma da lei.

Art. 57. A imprensa oficial e demais gráficas do Estado, da administração 

direta ou indireta, promoverão edição popular do texto integral desta Constitui-

ção, que será posta, gratuitamente, à disposição das escolas, bibliotecas, car-

tórios, sindicatos, igrejas e outras instituições representativas da comunidade.

Art. 58. Observado o disposto no Art. 39, § 10, da Constituição Estadual, 

o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposen-

tadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo 

de contribuição. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 

de junho de 1999.

Art. 59. Observado o disposto no Art. 30 da Emenda Constitucional n. 23 

e ressalvado o direito a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas, 

é assegurado o direito à aposentadoria voluntária com proventos calculados 

de acordo com o Art. 39, § 3º, da Constituição Estadual, àquele que tenha 

ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública, direta, 

autárquica e fundacional, até a data de publicação desta Emenda, quando o 

servidor, cumulativamente: Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional 

n. 23, de 29 de junho de 1999. Dispositivo revogado pela Emenda Constitu-

cional n. 114, de 25 de novembro de 2019
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I – tiver cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos 

de idade, se mulher; Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 23, 

de 29 de junho de 1999. Dispositivo revogado pela Emenda Constitucional n. 

114, de 25 de novembro de 2019

II – tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a apo-

sentadoria; Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de 

junho de 1999. Dispositivo revogado pela Emenda Constitucional n. 114, de 

25 de novembro de 2019

III – contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: Dispo-

sitivo incluído pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999. 

Dispositivo revogado pela Emenda Constitucional n. 114, de 25 de novembro 

de 2019

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e Dispositivo 

incluído pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999. Dispositi-

vo revogado pela Emenda Constitucional n. 114, de 25 de novembro de 2019

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do 

tempo que, na data da publicação da Emenda Constitucional Federal n. 20, 

publicada em 16 de dezembro de 1998, faltaria para atingir o limite de tempo 

constante da alínea anterior. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional 

n. 23, de 29 de junho de 1999. Dispositivo revogado pela Emenda Constitu-

cional n. 114, de 25 de novembro de 2019

§ 1º O servidor de que trata este artigo, desde que atendido o disposto em 

seus incisos I e II, e observado o disposto no Art. 30 da Emenda Constitucio-

nal n. 23, pode aposentar-se com proventos proporcionais ao tempo de con-

tribuição, quanto atendidas às seguintes condições: Dispositivo incluído pela 

Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999. Dispositivo revogado 

pela Emenda Constitucional n. 114, de 25 de novembro de 2019

I – contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: Dispositivo 

incluído pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999. Dispositi-

vo revogado pela Emenda Constitucional n. 114, de 25 de novembro de 2019
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a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e Dispositivo 

incluído pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999. Dispositi-

vo revogado pela Emenda Constitucional n. 114, de 25 de novembro de 2019

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento 

do tempo que, na data de publicação da Emenda Constitucional n. 23, faltaria 

para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior. Dispositivo inclu-

ído pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999. Dispositivo 

revogado pela Emenda Constitucional n. 114, de 25 de novembro de 2019

II – os proventos da aposentadoria proporcional serão equivalentes a se-

tenta por cento do valor máximo que o servidor poderia obter de acordo com o 

caput, acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma 

a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento; Dispositivo in-

cluído pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999. Dispositivo 

revogado pela Emenda Constitucional n. 114, de 25 de novembro de 2019

§ 2º Aplica-se ao Magistrado e ao membro do Ministério Público e de Tribu-

nal de Contas o disposto neste artigo. Dispositivo incluído pela Emenda Cons-

titucional n. 23, de 29 de junho de 1999. Dispositivo revogado pela Emenda 

Constitucional n. 114, de 25 de novembro de 2019

§ 3º Na aplicação do disposto no parágrafo anterior, o magistrado ou 

membro do Ministério Público ou de Tribunal de Contas, se homem terá o 

tempo de serviço exercido até a publicação da Emenda Constitucional n. 23 

contado com o acréscimo de dezessete por cento. Dispositivo incluído pela 

Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho de 1999. Dispositivo revogado 

pela Emenda Constitucional n. 114, de 25 de novembro de 2019

§ 4º O professor, servidor do Estado e dos Municípios, incluídas suas au-

tarquias e fundações, que, até a data da publicação da Emenda Constitucional 

Federal n. 20, publicada em 16 de dezembro de 1998, tenha ingressado, re-

gularmente, em cargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na 

forma do disposto no caput, terá o tempo de serviço exercido até a publicação 

da Emenda Constitucional n. 23, contado com o acréscimo de dezessete por 
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cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, 

exclusivamente, com o tempo de efetivo exercício das funções de magisté-

rio. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho 

de 1999. Dispositivo revogado pela Emenda Constitucional n. 114, de 25 de 

novembro de 2019

§ 5º O servidor de que trata este artigo, que, após completar as exigên-

cias para aposentadoria estabelecidas no caput, permanecer em atividade, 

fará jus à isenção da contribuição previdenciária até completar as exigências 

para aposentadoria contidas no Art. 39, § 1º, III, a, da Constituição Esta-

dual. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 23, de 29 de junho 

de 1999. Dispositivo revogado pela Emenda Constitucional n. 114, de 25 de 

novembro de 2019

Art. 60. A vedação prevista no Art. 32, § 10, da Constituição Estadual, 

não se aplica aos membros de Poder e aos inativos, servidores e militares, 

que, até a publicação da Emenda Constitucional Federal n. 20, publicada em 

16 de dezembro de 1998, tenham ingressado novamente no serviço público 

por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas 

previstas nesta Constituição, sendo-lhes proibida a percepção de mais de 

uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o Art. 39 da 

Constituição Estadual, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de 

que trata o § 11 deste mesmo artigo. Dispositivo incluído pela Emenda Cons-

titucional n. 23, de 29 de junho de 1999.

Art. 61. É instituído, no âmbito do Poder Executivo Estadual, o Fundo 

de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser regulado por lei complementar, 

de iniciativa do Poder Legislativo ou Executivo, com o objetivo de viabilizar 

a todos os capixabas acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos 

serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, 

saúde, reforço da renda familiar e outros programas de relevante interesse 

social voltados para a melhoria da qualidade de vida. Dispositivo incluído pela 

Emenda Constitucional n. 32, de 29 de novembro de 2001.
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Parágrafo único. O Fundo previsto neste artigo terá Conselho Consultivo e 

Acompanhamento que conte com a participação de representantes da socie-

dade civil, nos termos da lei complementar. Dispositivo incluído pela Emenda 

Constitucional n. 32, de 29 de novembro de 2001.

Art. 62. Compõem o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza: Dispo-

sitivo incluído pela Emenda Constitucional n. 32, de 29 de novembro de 2001.

I – dotações orçamentárias; Dispositivo incluído pela Emenda Constitucio-

nal n. 32, de 29 de novembro de 2001.

II – doações de qualquer natureza de pessoas físicas ou jurídicas do País 

ou do exterior; Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 32, de 29 

de novembro de 2001.

III – recursos recebidos pelo Estado em decorrência da desestatização 

de sociedades de economia mista ou empresas públicas por ele controlados, 

direta ou indiretamente, quando a operação envolver a alienação do respec-

tivo controle acionário a pessoa ou entidade não integrante da administração 

pública, ou de participações societárias remanescente após a alienação cujos 

rendimentos, a partir da data da publicação desta Emenda Constitucional, 

poderão ser destinados ao Fundo na forma da lei complementar que o regu-

lamentar; Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 32, de 29 de 

novembro de 2001.

IV – recursos decorrentes de adicional de até 2 (dois) pontos percentuais 

acrescidos na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

- ICMS, ou do imposto que vier a substitui-lo, sobre os produtos supérfluos, 

na forma da lei complementar que regular o Fundo, não se aplicando, sobre 

este adicional, o disposto no artigo 158, IV da Constituição Federal; Disposi-

tivo incluído pela Emenda Constitucional n. 32, de 29 de novembro de 2001.

V – recursos provenientes dos incentivos fiscais e financeiros que serão 

gerados mediante: Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 32, de 

29 de novembro de 2001.
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a) a instituição de deduções de parcelas que seriam originalmente destina-

das a financiamentos das empresas operadoras do sistema na forma da lei, que 

poderá estabelecer mecanismos compensatórios aos empreendedores; Dispo-

sitivo incluído pela Emenda Constitucional n. 32, de 29 de novembro de 2001.

b) a instituição de prazo de carência para recebimento, por parte das em-

presas operadoras do sistema, dos financiamentos e/ou incentivos fiscais a 

que fazem jus, com a aplicação compulsória dos recursos, durante o período, 

visando a obtenção de rendimentos destinados a capitalizar o Fundo de que 

trata este artigo; Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional n. 32, de 29 

de novembro de 2001.

c) a ampliação ou redução da parcela destinada ao financiamento e/ou 

incentivos ficais das empresas operadoras do sistema, visando instituir inves-

timentos compulsórios, redirecionamento de verbas, ou outros mecanismos 

destinados à capitalização do Fundo de que trata este artigo; Dispositivo in-

cluído pela Emenda Constitucional n. 32, de 29 de novembro de 2001.

VI – recursos provenientes de outros Fundos Estaduais que concedam 

incentivos fiscais ou financeiros a empresas, na forma da Lei; Dispositivo in-

cluído pela Emenda Constitucional n. 32, de 29 de novembro de 2001.

VII – outras receitas a serem definidas na regulamentação do Fundo. Dispo-

sitivo incluído pela Emenda Constitucional n. 32, de 29 de novembro de 2001.

Art. 63. Os municípios do Estado do Espírito Santo deverão instituir Fun-

dos de Combate à Pobreza, a serem geridos por entidades que contem com a 

participação da sociedade civil. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucio-

nal n. 32, de 29 de novembro de 2001.

Parágrafo único. Para o financiamento dos Fundos Municipais poderá ser 

criado adicional de até 0,5 (meio) ponto percentual na alíquota do imposto 

sobre serviços ou do imposto que vier substitui-lo, sobre serviços supérfluos, 

sem prejuízo da destinação ao Fundo de recursos de outras origens. Disposi-

tivo incluído pela Emenda Constitucional n. 32, de 29 de novembro de 2001.
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LEI N. 9.868, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1999

Mensagem de Veto

Dispõe sobre o processo e julgamento da ação 
direta de inconstitucionalidade e da ação decla-
ratória de constitucionalidade perante o Supre-
mo Tribunal Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E DA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de 

inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o 

Supremo Tribunal Federal.

CAPÍTULO II

DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Seção I

Da Admissibilidade e do Procedimento da

Ação Direta de Inconstitucionalidade

Art. 2º Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade: (Vide artigo 

103 da Constituição Federal)

I – o Presidente da República;

II – a Mesa do Senado Federal;

III – a Mesa da Câmara dos Deputados;

IV – a Mesa de Assembleia Legislativa ou a Mesa da Câmara Legislativa do 

Distrito Federal;
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V – o Governador de Estado ou o Governador do Distrito Federal;

VI – o Procurador-Geral da República;

VII – o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

VIII – partido político com representação no Congresso Nacional;

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

Parágrafo único. (VETADO)

Art. 3º A petição indicará:

I – o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos 

jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações;

II – o pedido, com suas especificações.

Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procu-

ração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, de-

vendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos 

necessários para comprovar a impugnação.

Art. 4º A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente 

improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator.

Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial.

Art. 5º Proposta a ação direta, não se admitirá desistência.

Parágrafo único. (VETADO)

Art. 6º O relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das 

quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado.

Parágrafo único. As informações serão prestadas no prazo de trinta dias 

contado do recebimento do pedido.

Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação 

direta de inconstitucionalidade.

§ 1º (VETADO)

§ 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade 

dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo 

fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.
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Art. 8º Decorrido o prazo das informações, serão ouvidos, sucessivamen-

te, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, que deve-

rão manifestar-se, cada qual, no prazo de quinze dias.

Art. 9º Vencidos os prazos do artigo anterior, o relator lançará o relatório, 

com cópia a todos os Ministros, e pedirá dia para julgamento.

§ 1º Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstân-

cia de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, 

poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comis-

são de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, 

em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e auto-

ridade na matéria.

§ 2º O relator poderá, ainda, solicitar informações aos Tribunais Superio-

res, aos Tribunais federais e aos Tribunais estaduais acerca da aplicação da 

norma impugnada no âmbito de sua jurisdição.

§ 3º As informações, perícias e audiências a que se referem os parágra-

fos anteriores serão realizadas no prazo de trinta dias, contado da solicita-

ção do relator.

Seção II

Da Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade

Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta 

será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, 

observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades 

dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronun-

ciar-se no prazo de cinco dias.

§ 1º O relator, julgando indispensável, ouvirá o Advogado-Geral da União 

e o Procurador-Geral da República, no prazo de três dias.

§ 2º No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sus-

tentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades 

ou órgãos responsáveis pela expedição do ato, na forma estabelecida no 

Regimento do Tribunal.
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§ 3º Em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá deferir a medida 

cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a 

lei ou o ato normativo impugnado.

Art. 11. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará 

publicar em seção especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da 

União a parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, devendo solicitar 

as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se, no 

que couber, o procedimento estabelecido na Seção I deste Capítulo.

§ 1º A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida 

com efeito ex nunc, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe efi-

cácia retroativa.

§ 2º A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior 

acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário.

Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da rele-

vância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a se-

gurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez 

dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da 

República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo di-

retamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. 

(Vide ADO N. 26)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADOM&s1=26&processo=26


1143

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Capítulo II-A

(Incluído pela Lei n. 12.063, de 2009)

DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO

Seção I

(Incluído pela Lei n. 12.063, de 2009)

Da Admissibilidade e do Procedimento da Ação

Direta de Inconstitucionalidade por Omissão

Art. 12-A. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão 

os legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade e da ação 

declaratória de constitucionalidade. (Incluído pela Lei n. 12.063, de 2009).

Art. 12-B. A petição indicará: (Incluído pela Lei n. 12.063, de 2009).

I – a omissão inconstitucional total ou parcial quanto ao cumprimento de 

dever constitucional de legislar ou quanto à adoção de providência de índole 

administrativa; (Incluído pela Lei n. 12.063, de 2009).

II – o pedido, com suas especificações. (Incluído pela Lei n. 12.063, 

de 2009).

Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de pro-

curação, se for o caso, será apresentada em 2 (duas) vias, devendo conter 

cópias dos documentos necessários para comprovar a alegação de omissão. 

(Incluído pela Lei n. 12.063, de 2009).

Art. 12-C. A petição inicial inepta, não fundamentada, e a manifestamen-

te improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. (Incluído pela 

Lei n. 12.063, de 2009).

Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial. 

(Incluído pela Lei n. 12.063, de 2009).

Art. 12-D. Proposta a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, 

não se admitirá desistência. (Incluído pela Lei n. 12.063, de 2009).
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Art. 12-E. Aplicam-se ao procedimento da ação direta de inconstituciona-

lidade por omissão, no que couber, as disposições constantes da Seção I do 

Capítulo II desta Lei. (Incluído pela Lei n. 12.063, de 2009).

§ 1º Os demais titulares referidos no art. 2º desta Lei poderão manifes-

tar-se, por escrito, sobre o objeto da ação e pedir a juntada de documentos 

reputados úteis para o exame da matéria, no prazo das informações, bem 

como apresentar memoriais. (Incluído pela Lei n. 12.063, de 2009).

§ 2º O relator poderá solicitar a manifestação do Advogado-Geral da União, 

que deverá ser encaminhada no prazo de 15 (quinze) dias. (Incluído pela Lei 

n. 12.063, de 2009).

§ 3º O Procurador-Geral da República, nas ações em que não for autor, 

terá vista do processo, por 15 (quinze) dias, após o decurso do prazo para 

informações. (Incluído pela Lei n. 12.063, de 2009).

Seção II

(Incluído pela Lei n. 12.063, de 2009).

Da Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade por 

Omissão

Art. 12-F. Em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, o Tri-

bunal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, observado o disposto 

no art. 22, poderá conceder medida cautelar, após a audiência dos órgãos ou 

autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverão pronun-

ciar-se no prazo de 5 (cinco) dias. (Incluído pela Lei n. 12.063, de 2009).

§ 1º A medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei 

ou do ato normativo questionado, no caso de omissão parcial, bem como na 

suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos, ou 

ainda em outra providência a ser fixada pelo Tribunal. (Incluído pela Lei n. 

12.063, de 2009).

§ 2º O relator, julgando indispensável, ouvirá o Procurador-Geral da Repú-

blica, no prazo de 3 (três) dias. (Incluído pela Lei n. 12.063, de 2009).
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§ 3º No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada susten-

tação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou 

órgãos responsáveis pela omissão inconstitucional, na forma estabelecida no 

Regimento do Tribunal. (Incluído pela Lei n. 12.063, de 2009).

Art. 12-G. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará 

publicar, em seção especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça 

da União, a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

solicitar as informações à autoridade ou ao órgão responsável pela omissão 

inconstitucional, observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido 

na Seção I do Capítulo II desta Lei. (Incluído pela Lei n. 12.063, de 2009).

Seção III

(Incluído pela Lei n. 12.063, de 2009).

Da Decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão

Art. 12-H. Declarada a inconstitucionalidade por omissão, com obser-

vância do disposto no art. 22, será dada ciência ao Poder competente para a 

adoção das providências necessárias. (Incluído pela Lei n. 12.063, de 2009).

§ 1º Em caso de omissão imputável a órgão administrativo, as providên-

cias deverão ser adotadas no prazo de 30 (trinta) dias, ou em prazo razoável 

a ser estipulado excepcionalmente pelo Tribunal, tendo em vista as circuns-

tâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. (Incluído pela Lei 

n. 12.063, de 2009).

§ 2º Aplica-se à decisão da ação direta de inconstitucionalidade por omis-

são, no que couber, o disposto no Capítulo IV desta Lei. (Incluído pela Lei n. 

12.063, de 2009).
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CAPÍTULO III

DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE

Seção I

Da Admissibilidade e do Procedimento da

Ação Declaratória de Constitucionalidade

Art. 13. Podem propor a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou 

ato normativo federal: (Vide artigo 103 da Constituição Federal)

I – o Presidente da República;

II – a Mesa da Câmara dos Deputados;

III – a Mesa do Senado Federal;

IV – o Procurador-Geral da República.

Art. 14. A petição inicial indicará:

I – o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado e os fundamentos 

jurídicos do pedido;

II – o pedido, com suas especificações;

III – a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da 

disposição objeto da ação declaratória.

Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de pro-

curação, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, 

devendo conter cópias do ato normativo questionado e dos documentos ne-

cessários para comprovar a procedência do pedido de declaração de consti-

tucionalidade.

Art. 15. A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente 

improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator.

Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial.

Art. 16. Proposta a ação declaratória, não se admitirá desistência.

Art. 17. (VETADO)
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Art. 18. Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação 

declaratória de constitucionalidade.

§ 1º (VETADO)

§ 2º (VETADO)

Art. 19. Decorrido o prazo do artigo anterior, será aberta vista ao Procu-

rador-Geral da República, que deverá pronunciar-se no prazo de quinze dias.

Art. 20. Vencido o prazo do artigo anterior, o relator lançará o relatório, 

com cópia a todos os Ministros, e pedirá dia para julgamento.

§ 1º Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstân-

cia de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, 

poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comis-

são de peritos para que emita parecer sobre a questão ou fixar data para, em 

audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autorida-

de na matéria.

§ 2º O relator poderá solicitar, ainda, informações aos Tribunais Superio-

res, aos Tribunais federais e aos Tribunais estaduais acerca da aplicação da 

norma questionada no âmbito de sua jurisdição.

§ 3º As informações, perícias e audiências a que se referem os parágra-

fos anteriores serão realizadas no prazo de trinta dias, contado da solicita-

ção do relator.

Seção II

Da Medida Cautelar em Ação Declaratória

de Constitucionalidade

Art. 21. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de 

seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declarató-

ria de constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os 

Tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação 

da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo.
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Parágrafo único. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal 

fará publicar em seção especial do Diário Oficial da União a parte dispositiva 

da decisão, no prazo de dez dias, devendo o Tribunal proceder ao julgamento 

da ação no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de perda de sua eficácia.

CAPÍTULO IV

DA DECISÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE

Art. 22. A decisão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade 

da lei ou do ato normativo somente será tomada se presentes na sessão pelo 

menos oito Ministros.

Art. 23. Efetuado o julgamento, proclamar-se-á a constitucionalidade 

ou a inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada se num 

ou noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos seis Ministros, quer 

se trate de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de 

constitucionalidade.

Parágrafo único. Se não for alcançada a maioria necessária à declaração 

de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, estando ausentes Minis-

tros em número que possa influir no julgamento, este será suspenso a fim de 

aguardar-se o comparecimento dos Ministros ausentes, até que se atinja o 

número necessário para prolação da decisão num ou noutro sentido.

Art. 24. Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a 

ação direta ou procedente eventual ação declaratória; e, proclamada a in-

constitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou improcedente 

eventual ação declaratória.

Art. 25. Julgada a ação, far-se-á a comunicação à autoridade ou ao órgão 

responsável pela expedição do ato.

Art. 26. A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstituciona-

lidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é 

irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não poden-

do, igualmente, ser objeto de ação rescisória.
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Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e 

tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse 

social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de 

seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela 

só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento 

que venha a ser fixado.

Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da deci-

são, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da 

Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucio-

nalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração 

parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra 

todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Admi-

nistração Pública federal, estadual e municipal.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 29. O art. 482 do Código de Processo Civil fica acrescido dos seguin-

tes parágrafos:

“Art. 482............................................................................

§ 1º O Ministério Público e as pessoas jurídicas de direito público res-

ponsáveis pela edição do ato questionado, se assim o requererem, poderão 

manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade, observados os prazos e 

condições fixados no Regimento Interno do Tribunal.

§ 2º Os titulares do direito de propositura referidos no art. 103 da Cons-

tituição poderão manifestar-se, por escrito, sobre a questão constitucional 

objeto de apreciação pelo órgão especial ou pelo Pleno do Tribunal, no prazo 

fixado em Regimento, sendo-lhes assegurado o direito de apresentar memo-

riais ou de pedir a juntada de documentos.
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§ 3º O relator, considerando a relevância da matéria e a representativida-

de dos postulantes, poderá admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação 

de outros órgãos ou entidades.”

Art. 30. O art. 8º da Lei no 8.185, de 14 de maio de 1991, passa a vigorar 

acrescido dos seguintes dispositivos:

“Art.8º .............................................................................

I – n) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do 

Distrito Federal em face da sua Lei Orgânica;

.......................................................................................

§ 3º São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade:

I – o Governador do Distrito Federal;

II – a Mesa da Câmara Legislativa;

III – o Procurador-Geral de Justiça;

IV – a Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Distrito Federal;

V – as entidades sindicais ou de classe, de atuação no Distrito Federal, de-

monstrando que a pretensão por elas deduzida guarda relação de pertinência 

direta com os seus objetivos institucionais;

VI – os partidos políticos com representação na Câmara Legislativa.

§ 4º Aplicam-se ao processo e julgamento da ação direta de Inconstitu-

cionalidade perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios as 

seguintes disposições:

I – o Procurador-Geral de Justiça será sempre ouvido nas ações diretas de 

constitucionalidade ou de inconstitucionalidade;

II – declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar 

efetiva norma da Lei Orgânica do Distrito Federal, a decisão será comunicada 

ao Poder competente para adoção das providências necessárias, e, tratando-se 

de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias;

III – somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou de seu 

órgão especial, poderá o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade 

de lei ou de ato normativo do Distrito Federal ou suspender a sua vigência em 

decisão de medida cautelar.
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§ 5º Aplicam-se, no que couber, ao processo de julgamento da ação direta 

de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Distrito Federal em face 

da sua Lei Orgânica as normas sobre o processo e o julgamento da ação dire-

ta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.”

Art. 31. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de novembro de 1999; 178º da Independência e 111º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Carlos Dias

Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.11.1999*
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LEI N. 12.562, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011

Regulamenta o inciso III do art. 36 da Constituição Federal, para 
dispor sobre o processo e julgamento da representação interventiva 
perante o Supremo Tribunal Federal.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o processo e julgamento da representação 

interventiva prevista no inciso III do art. 36 da Constituição Federal.

Art. 2º A representação será proposta pelo Procurador-Geral da Repúbli-

ca, em caso de violação aos princípios referidos no inciso VII do art. 34 da 

Constituição Federal, ou de recusa, por parte de Estado-Membro, à execução 

de lei federal.

Art. 3º A petição inicial deverá conter:

I – a indicação do princípio constitucional que se considera violado ou, se 

for o caso de recusa à aplicação de lei federal, das disposições questionadas;

II – a indicação do ato normativo, do ato administrativo, do ato concreto 

ou da omissão questionados;

III – a prova da violação do princípio constitucional ou da recusa de exe-

cução de lei federal;

IV – o pedido, com suas especificações.

Parágrafo único. A petição inicial será apresentada em 2 (duas) vias, de-

vendo conter, se for o caso, cópia do ato questionado e dos documentos ne-

cessários para comprovar a impugnação.

Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente pelo relator, quando 

não for o caso de representação interventiva, faltar algum dos requisitos es-

tabelecidos nesta Lei ou for inepta.

Parágrafo único. Da decisão de indeferimento da petição inicial caberá 

agravo, no prazo de 5 (cinco) dias.
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Art. 5º O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de 

seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na representação 

interventiva.

§ 1º O relator poderá ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo 

ato questionado, bem como o Advogado-Geral da União ou o Procurador-Ge-

ral da República, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

§ 2º A liminar poderá consistir na determinação de que se suspenda o 

andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais ou administrativas 

ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da 

representação interventiva.

Art. 6º Apreciado o pedido de liminar ou, logo após recebida a petição 

inicial, se não houver pedido de liminar, o relator solicitará as informações às 

autoridades responsáveis pela prática do ato questionado, que as prestarão 

em até 10 (dez) dias.

§ 1º Decorrido o prazo para prestação das informações, serão ouvidos, su-

cessivamente, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, 

que deverão manifestar-se, cada qual, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 2º Recebida a inicial, o relator deverá tentar dirimir o conflito que dá 

causa ao pedido, utilizando-se dos meios que julgar necessários, na forma do 

regimento interno.

Art. 7º Se entender necessário, poderá o relator requisitar informações 

adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que elabore laudo 

sobre a questão ou, ainda, fixar data para declarações, em audiência pública, 

de pessoas com experiência e autoridade na matéria.

Parágrafo único. Poderão ser autorizadas, a critério do relator, a manifes-

tação e a juntada de documentos por parte de interessados no processo.

Art. 8º Vencidos os prazos previstos no art. 6º ou, se for o caso, reali-

zadas as diligências de que trata o art. 7º, o relator lançará o relatório, com 

cópia para todos os Ministros, e pedirá dia para julgamento.
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Art. 9º A decisão sobre a representação interventiva somente será toma-

da se presentes na sessão pelo menos 8 (oito) Ministros.

Art. 10. Realizado o julgamento, proclamar-se-á a procedência ou im-

procedência do pedido formulado na representação interventiva se num ou 

noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos 6 (seis) Ministros.

Parágrafo único. Estando ausentes Ministros em número que possa influir 

na decisão sobre a representação interventiva, o julgamento será suspenso, 

a fim de se aguardar o comparecimento dos Ministros ausentes, até que se 

atinja o número necessário para a prolação da decisão.

Art. 11. Julgada a ação, far-se-á a comunicação às autoridades ou aos 

órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, e, se a decisão final 

for pela procedência do pedido formulado na representação interventiva, o 

Presidente do Supremo Tribunal Federal, publicado o acórdão, levá-lo-á ao 

conhecimento do Presidente da República para, no prazo improrrogável 

de até 15 (quinze) dias, dar cumprimento aos §§ 1º e 3º do art. 36 da 

Constituição Federal.

Parágrafo único. Dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado a partir do 

trânsito em julgado da decisão, a parte dispositiva será publicada em seção 

especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União.

Art. 12. A decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido da 

representação interventiva é irrecorrível, sendo insuscetível de impugnação 

por ação rescisória.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação .

Brasília, 23 de dezembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
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LEI N. 9.882, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1999

Mensagem de Veto
Dispõe sobre o processo e julgamento da arguição 
de descumprimento de preceito fundamental, nos 
termos do § 1º do art. 102 da Constituição Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A arguição prevista no § 1º do art. 102 da Constituição Federal 

será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar 

ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público.

Parágrafo único. Caberá também arguição de descumprimento de preceito 

fundamental:

I – quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional so-

bre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anterio-

res à Constituição; (Vide ADIN 2.231-8, de 2000)

II – (VETADO)

Art. 2º Podem propor arguição de descumprimento de preceito funda-

mental:

I – os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade;

II – (VETADO)

§ 1º Na hipótese do inciso II, faculta-se ao interessado, mediante repre-

sentação, solicitar a propositura de arguição de descumprimento de preceito 

fundamental ao Procurador-Geral da República, que, examinando os funda-

mentos jurídicos do pedido, decidirá do cabimento do seu ingresso em juízo.

§ 2º (VETADO)

Art. 3º A petição inicial deverá conter:

I – a indicação do preceito fundamental que se considera violado;

II – a indicação do ato questionado;

III – a prova da violação do preceito fundamental;
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IV – o pedido, com suas especificações;

V – se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial re-

levante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado.

Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de man-

dato, se for o caso, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias do 

ato questionado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação.

Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando 

não for o caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental, fal-

tar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta.

§ 1º Não será admitida arguição de descumprimento de preceito funda-

mental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.

§ 2º Da decisão de indeferimento da petição inicial caberá agravo, no pra-

zo de cinco dias.

Art. 5º O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de 

seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na arguição de des-

cumprimento de preceito fundamental.

§ 1º Em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda, em 

período de recesso, poderá o relator conceder a liminar, ad referendum do 

Tribunal Pleno.

§ 2º O relator poderá ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo 

ato questionado, bem como o Advogado-Geral da União ou o Procurador-Ge-

ral da República, no prazo comum de cinco dias.

§ 3º A liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais 

suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou 

de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da ar-

guição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da 

coisa julgada. (Vide ADIN 2.231-8, de 2000)

§ 4º (VETADO)

Art. 6º Apreciado o pedido de liminar, o relator solicitará as informações às 

autoridades responsáveis pela prática do ato questionado, no prazo de dez dias.
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§ 1º Se entender necessário, poderá o relator ouvir as partes nos proces-

sos que ensejaram a arguição, requisitar informações adicionais, designar 

perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou 

ainda, fixar data para declarações, em audiência pública, de pessoas com ex-

periência e autoridade na matéria.

§ 2º Poderão ser autorizadas, a critério do relator, sustentação oral e jun-

tada de memoriais, por requerimento dos interessados no processo.

Art. 7º Decorrido o prazo das informações, o relator lançará o relatório, 

com cópia a todos os ministros, e pedirá dia para julgamento.

Parágrafo único. O Ministério Público, nas arguições que não houver for-

mulado, terá vista do processo, por cinco dias, após o decurso do prazo para 

informações.

Art. 8º A decisão sobre a arguição de descumprimento de preceito funda-

mental somente será tomada se presentes na sessão pelo menos dois terços 

dos Ministros.

§ 1º (VETADO)

§ 2º (VETADO)

Art. 9º (VETADO)

Art. 10. Julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou órgãos 

responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o 

modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental.

§ 1º O presidente do Tribunal determinará o imediato cumprimento da 

decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente.

§ 2º Dentro do prazo de dez dias contado a partir do trânsito em julgado 

da decisão, sua parte dispositiva será publicada em seção especial do Diário 

da Justiça e do Diário Oficial da União.

§ 3º A decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente 

aos demais órgãos do Poder Público.
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Art. 11. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no 

processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental, e tendo 

em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, po-

derá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, 

restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a 

partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Art. 12. A decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido em 

arguição de descumprimento de preceito fundamental é irrecorrível, não po-

dendo ser objeto de ação rescisória.

Art. 13. Caberá reclamação contra o descumprimento da decisão proferida 

pelo Supremo Tribunal Federal, na forma do seu Regimento Interno.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 3 de dezembro de 1999; 178º da Independência e 111º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Carlos Dias

Este texto não substitui o publicado no DOU de 6.12.1999
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LEI N. 4.717, DE 29 DE JUNHO DE 1965
Regula a ação popular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou 

a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito 

Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de socieda-

des de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas 

de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas 

públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para 

cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com 

mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas 

incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos 

Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas 

pelos cofres públicos.

§ 1º Consideram-se patrimônio público, para os fins referidos neste artigo, 

os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético ou histórico.

§ 1º - Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste ar-

tigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou 

turístico. (Redação dada pela Lei n. 6.513, de 1977)

§ 2º Em se tratando de instituições ou fundações, para cuja criação ou 

custeio o tesouro público concorra com menos de cinquenta por cento do 

patrimônio ou da receita ânua, bem como de pessoas jurídicas ou entidades 

subvencionadas, as consequências patrimoniais da invalidez dos atos lesivos 

terão por limite a repercussão deles sobre a contribuição dos cofres públicos.

§ 3º A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título 

eleitoral, ou com documento que a ele corresponda.
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§ 4º Para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer às entidades, a que 

se refere este artigo, as certidões e informações que julgar necessárias, bas-

tando para isso indicar a finalidade das mesmas.

§ 5º As certidões e informações, a que se refere o parágrafo anterior, de-

verão ser fornecidas dentro de 15 (quinze) dias da entrega, sob recibo, dos 

respectivos requerimentos, e só poderão ser utilizadas para a instrução de 

ação popular.

§ 6º Somente nos casos em que o interesse público, devidamente justifi-

cado, impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou informação.

§ 7º Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação poderá ser pro-

posta desacompanhada das certidões ou informações negadas, cabendo ao 

juiz, após apreciar os motivos do indeferimento, e salvo em se tratando de 

razão de segurança nacional, requisitar umas e outras; feita a requisição, o 

processo correrá em segredo de justiça, que cessará com o trânsito em jul-

gado de sentença condenatória.

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades menciona-

das no artigo anterior, nos casos de:

a) incompetência;

b) vício de forma;

c) ilegalidade do objeto;

d) inexistência dos motivos;

e) desvio de finalidade.

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-

-ão as seguintes normas:

a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atri-

buições legais do agente que o praticou;

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou 

irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em 

violação de lei, regulamento ou outro ato normativo;
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d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de 

direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridi-

camente inadequada ao resultado obtido;

e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando 

a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de com-

petência.

Art. 3º Os atos lesivos ao patrimônio das pessoas de direito público ou 

privado, ou das entidades mencionadas no art. 1º, cujos vícios não se com-

preendam nas especificações do artigo anterior, serão anuláveis, segundo as 

prescrições legais, enquanto compatíveis com a natureza deles.

Art. 4º São também nulos os seguintes atos ou contratos, praticados ou 

celebrados por quaisquer das pessoas ou entidades referidas no art. 1º.

I – A admissão ao serviço público remunerado, com desobediência, quanto 

às condições de habilitação, das normas legais, regulamentares ou constan-

tes de instruções gerais.

II – A operação bancária ou de crédito real, quando:

a) for realizada com desobediência a normas legais, regulamentares, es-

tatutárias, regimentais ou internas;

b) o valor real do bem dado em hipoteca ou penhor for inferior ao cons-

tante de escritura, contrato ou avaliação.

III – A empreitada, a tarefa e a concessão do serviço público, quando:

a) o respectivo contrato houver sido celebrado sem prévia concorrência 

pública ou administrativa, sem que essa condição seja estabelecida em lei, 

regulamento ou norma geral;

b) no edital de concorrência forem incluídas cláusulas ou condições, que 

comprometam o seu caráter competitivo;

c) a concorrência administrativa for processada em condições que impli-

quem na limitação das possibilidades normais de competição.

IV – As modificações ou vantagens, inclusive prorrogações que forem ad-

mitidas, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos de em-
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preitada, tarefa e concessão de serviço público, sem que estejam previstas 

em lei ou nos respectivos instrumentos.,

V – A compra e venda de bens móveis ou imóveis, nos casos em que não 

cabível concorrência pública ou administrativa, quando:

a) for realizada com desobediência a normas legais, regulamentares, ou 

constantes de instruções gerais;

b) o preço de compra dos bens for superior ao corrente no mercado, na 

época da operação;

c) o preço de venda dos bens for inferior ao corrente no mercado, na épo-

ca da operação.

VI – A concessão de licença de exportação ou importação, qualquer que 

seja a sua modalidade, quando:

a) houver sido praticada com violação das normas legais e regulamentares 

ou de instruções e ordens de serviço;

b) resultar em exceção ou privilégio, em favor de exportador ou importador.

VII – A operação de redesconto quando sob qualquer aspecto, inclusive o 

limite de valor, desobedecer a normas legais, regulamentares ou constantes 

de instruções gerais.

VIII – O empréstimo concedido pelo Banco Central da República, quando:

a) concedido com desobediência de quaisquer normas legais, regulamen-

tares,, regimentais ou constantes de instruções gerias:

b) o valor dos bens dados em garantia, na época da operação, for inferior 

ao da avaliação.

IX – A emissão, quando efetuada sem observância das normas constitu-

cionais, legais e regulamentadoras que regem a espécie.

DA COMPETÊNCIA

Art. 5º Conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhe-

cer da ação, processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a organização 
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judiciária de cada Estado, o for para as causas que interessem à União, ao 

Distrito Federal, ao Estado ou ao Município.

§ 1º Para fins de competência, equiparam-se atos da União, do Distrito 

Federal, do Estado ou dos Municípios os atos das pessoas criadas ou mantidas 

por essas pessoas jurídicas de direito público, bem como os atos das socie-

dades de que elas sejam acionistas e os das pessoas ou entidades por elas 

subvencionadas ou em relação às quais tenham interesse patrimonial.

§ 2º Quando o pleito interessar simultaneamente à União e a qualquer 

outra pessoas ou entidade, será competente o juiz das causas da União, se 

houver; quando interessar simultaneamente ao Estado e ao Município, será 

competente o juiz das causas do Estado, se houver.

§ 3º A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as 

ações, que forem posteriormente intentadas contra as mesmas partes e sob 

os mesmos fundamentos.

§ 4º Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato 

lesivo impugnado. (Incluído pela Lei n. 6.513, de 1977)

DOS SUJEITOS PASSIVOS DA AÇÃO E DOS ASSISTENTES

Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e 

as entidades referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou ad-

ministradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o 

ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e 

contra os beneficiários diretos do mesmo.

§ 1º Se não houver benefício direto do ato lesivo, ou se for ele indetermi-

nado ou desconhecido, a ação será proposta somente contra as outras pesso-

as indicadas neste artigo.

§ 2º No caso de que trata o inciso II, item “b”, do art. 4º, quando o valor 

real do bem for inferior ao da avaliação, citar-se-ão como réus, além das pes-

soas públicas ou privadas e entidades referidas no art. 1º, apenas os respon-

sáveis pela avaliação inexata e os beneficiários da mesma.
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§ 3º A pessoas jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato 

seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou pode-

rá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, 

a juízo do respectivo representante legal ou dirigente.

§ 4º O Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a 

produção da prova e promover a responsabilidade, civil ou criminal, dos que 

nela incidirem, sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, assumir a defesa do 

ato impugnado ou dos seus autores.

§ 5º É facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou as-

sistente do autor da ação popular.

DO PROCESSO

Art. 7º A ação obedecerá ao procedimento ordinário, previsto no Código 

de Processo Civil, observadas as seguintes normas modificativas:

I – Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

a) além da citação dos réus, a intimação do representante do Ministério 

Público;

b) a requisição, às entidades indicadas na petição inicial, dos documentos 

que tiverem sido referidos pelo autor (art. 1º, § 6º), bem como a de outros 

que se lhe afigurem necessários ao esclarecimento dos fatos, ficando prazos 

de 15 (quinze) a 30 (trinta) dias para o atendimento.

§ 1º O representante do Ministério Público providenciará para que as re-

quisições, a que se refere o inciso anterior, sejam atendidas dentro dos prazos 

fixados pelo juiz.

§ 2º Se os documentos e informações não puderem ser oferecidos nos 

prazos assinalados, o juiz poderá autorizar prorrogação dos mesmos, por 

prazo razoável.

II – Quando o autor o preferir, a citação dos beneficiários far-se-á por edi-

tal com o prazo de 30 (trinta) dias, afixado na sede do juízo e publicado três 

vezes no jornal oficial do Distrito Federal, ou da Capital do Estado ou Território 
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em que seja ajuizada a ação. A publicação será gratuita e deverá iniciar-se no 

máximo 3 (três) dias após a entrega, na repartição competente, sob protoco-

lo, de uma via autenticada do mandado.

III – Qualquer pessoa, beneficiada ou responsável pelo ato impugnado, 

cuja existência ou identidade se torne conhecida no curso do processo e antes 

de proferida a sentença final de primeira instância, deverá ser citada para a 

integração do contraditório, sendo-lhe restituído o prazo para contestação e 

produção de provas, Salvo, quanto a beneficiário, se a citação se houver feito 

na forma do inciso anterior.

IV – O prazo de contestação é de 20 (vinte) dias, prorrogáveis por mais 20 

(vinte), a requerimento do interessado, se particularmente difícil a produção 

de prova documental, e será comum a todos os interessados, correndo da 

entrega em cartório do mandado cumprido, ou, quando for o caso, do decurso 

do prazo assinado em edital.

V – Caso não requerida, até o despacho saneador, a produção de prova 

testemunhal ou pericial, o juiz ordenará vista às partes por 10 (dez) dias, 

para alegações, sendo-lhe os autos conclusos, para sentença, 48 (quarenta e 

oito) horas após a expiração desse prazo; havendo requerimento de prova, o 

processo tomará o rito ordinário.

VI – A sentença, quando não prolatada em audiência de instrução e julga-

mento, deverá ser proferida dentro de 15 (quinze) dias do recebimento dos 

autos pelo juiz.

Parágrafo único. O proferimento da sentença além do prazo estabelecido 

privará o juiz da inclusão em lista de merecimento para promoção, durante 2 

(dois) anos, e acarretará a perda, para efeito de promoção por antiguidade, 

de tantos dias quantos forem os do retardamento, salvo motivo justo, decli-

nado nos autos e comprovado perante o órgão disciplinar competente.

Art. 8º Ficará sujeita à pena de desobediência, salvo motivo justo devida-

mente comprovado, a autoridade, o administrador ou o dirigente, que deixar 

de fornecer, no prazo fixado no art. 1º, § 5º, ou naquele que tiver sido esti-
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pulado pelo juiz (art. 7º, n. I, letra “b”), informações e certidão ou fotocópia 

de documento necessários à instrução da causa.

Parágrafo único. O prazo contar-se-á do dia em que entregue, sob recibo, 

o requerimento do interessado ou o ofício de requisição (art. 1º, § 5º, e art. 

7º, n. I, letra “b”).

Art. 9º Se o autor desistir da ação ou der motiva à absolvição da instân-

cia, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no art. 7º, inci-

so II, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do 

Ministério Público, dentro do prazo de 90 (noventa) dias da última publicação 

feita, promover o prosseguimento da ação.

Art. 10. As partes só pagarão custas e preparo a final.

Art. 11. A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a 

invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os 

responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, ressalvada a ação regres-

siva contra os funcionários causadores de dano, quando incorrerem em culpa.

Art. 12. A sentença incluirá sempre, na condenação dos réus, o pagamen-

to, ao autor, das custas e demais despesas, judiciais e extrajudiciais, direta-

mente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como o dos honorários 

de advogado.

Art. 13. A sentença que, apreciando o fundamento de direito do pedido, 

julgar a lide manifestamente temerária, condenará o autor ao pagamento do 

décuplo das custas.

Art. 14. Se o valor da lesão ficar provado no curso da causa, será indicado 

na sentença; se depender de avaliação ou perícia, será apurado na execução.

§ 1º Quando a lesão resultar da falta ou isenção de qualquer pagamento, 

a condenação imporá o pagamento devido, com acréscimo de juros de mora 

e multa legal ou contratual, se houver.

§ 2º Quando a lesão resultar da execução fraudulenta, simulada ou irreal 

de contratos, a condenação versará sobre a reposição do débito, com juros 

de mora.
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§ 3º Quando o réu condenado perceber dos cofres públicos, a execução 

far-se-á por desconto em folha até o integral ressarcimento do dano causado, 

se assim mais convier ao interesse público.

§ 4º A parte condenada a restituir bens ou valores ficará sujeita a seques-

tro e penhora, desde a prolação da sentença condenatória.

Art. 15. Se, no curso da ação, ficar provada a infringência da lei penal ou 

a prática de falta disciplinar a que a lei comine a pena de demissão ou a de 

rescisão de contrato de trabalho, o juiz, ex-officio, determinará a remessa de 

cópia autenticada das peças necessárias às autoridades ou aos administrado-

res a quem competir aplicar a sanção.

Art. 16. Caso decorridos 60 (sessenta) dias da publicação da sentença 

condenatória de segunda instância, sem que o autor ou terceiro promova a 

respectiva execução. o representante do Ministério Público a promoverá nos 

30 (trinta) dias seguintes, sob pena de falta grave.

Art. 17. É sempre permitida às pessoas ou entidades referidas no art. 1º, 

ainda que hajam contestado a ação, promover, em qualquer tempo, e no que 

as beneficiar a execução da sentença contra os demais réus.

Art. 18. A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível “erga omnes”, 

exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de 

prova; neste caso, qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idêntico 

fundamento, valendo-se de nova prova.

Art. 19. Da sentença que concluir pela improcedência ou pela carência da 

ação, recorrerá o juiz, ex officio, mediante simples declaração no seu texto, 

da sentença que julgar procedente o pedido caberá apelação voluntária, com 

efeito suspensivo.

Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da 

ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão 

depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá 

apelação, com efeito suspensivo. (Redação dada pela Lei n. 6.014, de 1973)
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§ 1º Das decisões interlocutórias poderão ser interpostos os recursos pre-

vistos no Código de Processo Civil.

§ 1º Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento. (Redação 

dada pela Lei n. 6.014, de 1973)

§ 2º Das decisões proferidas contra o autor popular e suscetíveis de recur-

so, poderão recorrer qualquer cidadão e o representante do Ministério Público.

§ 2º Das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação e sus-

cetíveis de recurso, poderá recorrer qualquer cidadão e também o Ministério 

Público. (Redação dada pela Lei n. 6.014, de 1973)

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 20. Para os fins desta lei, consideram-se entidades autárquicas:

a) o serviço estatal descentralizado com personalidade jurídica, custeado 

mediante orçamento próprio, independente do orçamento geral;

b) as pessoas jurídicas especialmente instituídas por lei, para a execução 

de serviços de interesse público ou social, custeados por tributos de qualquer 

natureza ou por outros recursos oriundos do Tesouro Público;

c) as entidades de direito público ou privado a que a lei tiver atribuído 

competência para receber e aplicar contribuições parafiscais.

Art. 21. A ação prevista nesta lei prescreve em 5 (cinco) anos.

Art. 22. Aplicam-se à ação popular as regras do Código de Processo Civil, 

naquilo em que não contrariem os dispositivos desta lei, nem a natureza es-

pecífica da ação.

Brasília, 29 de junho de 1965; 144º da Independência e 77º da 

República.

H. Castello Branco

Milton Soares Campos

Este texto não substitui o publicado no DOU de 5.7.1965 e repu-

blicado em 8.4.1974
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LEI N. 13.300, DE 23 DE JUNHO DE 2016
Disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e 
coletivo e dá outras providências.

O VICE - PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei disciplina o processo e o julgamento dos mandados 

de injunção individual e coletivo, nos termos do inciso LXXI do art. 5º da 

Constituição Federal.

Art. 2º Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou 

parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e 

liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 

soberania e à cidadania.

Parágrafo único. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insu-

ficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente.

Art. 3º São legitimados para o mandado de injunção, como impetrantes, 

as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das li-

berdades ou das prerrogativas referidos no art. 2º e, como impetrado, o Poder, 

o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora.

Art. 4º A petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos pela 

lei processual e indicará, além do órgão impetrado, a pessoa jurídica que ele 

integra ou aquela a que está vinculado.

§ 1º Quando não for transmitida por meio eletrônico, a petição inicial e 

os documentos que a instruem serão acompanhados de tantas vias quantos 

forem os impetrados.

§ 2º Quando o documento necessário à prova do alegado encontrar-se 

em repartição ou estabelecimento público, em poder de autoridade ou de 

terceiro, havendo recusa em fornecê-lo por certidão, no original, ou em cópia 
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autêntica, será ordenada, a pedido do impetrante, a exibição do documento 

no prazo de 10 (dez) dias, devendo, nesse caso, ser juntada cópia à segunda 

via da petição.

§ 3º Se a recusa em fornecer o documento for do impetrado, a ordem será 

feita no próprio instrumento da notificação.

Art. 5º Recebida a petição inicial, será ordenada:

I – a notificação do impetrado sobre o conteúdo da petição inicial, deven-

do-lhe ser enviada a segunda via apresentada com as cópias dos documen-

tos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações;

II – a ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial 

da pessoa jurídica interessada, devendo-lhe ser enviada cópia da petição ini-

cial, para que, querendo, ingresse no feito.

Art. 6º A petição inicial será desde logo indeferida quando a impetração 

for manifestamente incabível ou manifestamente improcedente.

Parágrafo único. Da decisão de relator que indeferir a petição inicial, ca-

berá agravo, em 5 (cinco) dias, para o órgão colegiado competente para o 

julgamento da impetração.

Art. 7º Findo o prazo para apresentação das informações, será ouvido o 

Ministério Público, que opinará em 10 (dez) dias, após o que, com ou sem 

parecer, os autos serão conclusos para decisão.

Art. 8º Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção 

para:

I – determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da 

norma regulamentadora;

II – estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das 

liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as condições 

em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, 

caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado.
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Parágrafo único. Será dispensada a determinação a que se refere o inciso 

I do caput quando comprovado que o impetrado deixou de atender, em man-

dado de injunção anterior, ao prazo estabelecido para a edição da norma.

Art. 9º A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá 

efeitos até o advento da norma regulamentadora.

§ 1º Poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, 

quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade 

ou da prerrogativa objeto da impetração.

§ 2º Transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos 

aos casos análogos por decisão monocrática do relator.

§ 3º O indeferimento do pedido por insuficiência de prova não impede a 

renovação da impetração fundada em outros elementos probatórios.

Art. 10. Sem prejuízo dos efeitos já produzidos, a decisão poderá ser 

revista, a pedido de qualquer interessado, quando sobrevierem relevantes 

modificações das circunstâncias de fato ou de direito.

Parágrafo único. A ação de revisão observará, no que couber, o procedi-

mento estabelecido nesta Lei.

Art. 11. A norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos 

ex nunc em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, 

salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável.

Parágrafo único. Estará prejudicada a impetração se a norma regulamen-

tadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem 

resolução de mérito.

Art. 12. O mandado de injunção coletivo pode ser promovido:

I – pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente 

relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos in-

teresses sociais ou individuais indisponíveis;

II – por partido político com representação no Congresso Nacional, para 

assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integran-

tes ou relacionados com a finalidade partidária;
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III – por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 

constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, para assegurar o 

exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de 

parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que 

pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial;

IV – pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente 

relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos indi-

viduais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da 

Constituição Federal .

Parágrafo único. Os direitos, as liberdades e as prerrogativas protegidos 

por mandado de injunção coletivo são os pertencentes, indistintamente, a 

uma coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por grupo, classe 

ou categoria.

Art. 13. No mandado de injunção coletivo, a sentença fará coisa julgada 

limitadamente às pessoas integrantes da coletividade, do grupo, da classe ou 

da categoria substituídos pelo impetrante, sem prejuízo do disposto nos §§ 

1º e 2º do art. 9º.

Parágrafo único. O mandado de injunção coletivo não induz litispendência 

em relação aos individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão 

o impetrante que não requerer a desistência da demanda individual no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração coletiva.

Art. 14. Aplicam-se subsidiariamente ao mandado de injunção as normas 

do mandado de segurança, disciplinado pela Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 

2009 , e do Código de Processo Civil, instituído pela Lei n. 5.869, de 11 de 

janeiro de 1973 , e pela Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 , observado 

o disposto em seus arts. 1.045 e 1.046 .

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 23 de junho de 2016; 195º da Independência e 128º da República.

MICHEL TEMER

Alexandre de Moraes

Fábio Medina Osório

Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.6.2016
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LEI N. 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985
Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados 
ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras 
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação po-

pular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causa-

dos: (Redação dada pela Lei n. 12.529, de 2011).

l – ao meio-ambiente;

ll – ao consumidor;

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e pai-

sagístico;

IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (Incluído pela Lei 

n. 8.078 de 1990)

V – por infração da ordem econômica; (Redação dada pela Lei n. 12.529, 

de 2011).

VI – à ordem urbanística. (Incluído pela Medida provisória n. 2.180-35, 

de 2001)

VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. (Inclu-

ído pela Lei n. 12.966, de 2014)

VIII – ao patrimônio público e social. (Incluído pela Lei n. 13.004, de 2014)

Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular preten-

sões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Ga-

rantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional 

cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. (Incluído pela 

Medida provisória n. 2.180-35, de 2001)
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Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde 

ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar 

a causa.

Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo 

para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa 

de pedir ou o mesmo objeto. (Incluído pela Medida provisória n. 2.180-35, 

de 2001)

Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o 

cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Art. 4º Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei, objetivan-

do, inclusive, evitar dano ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, 

ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, 

à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, históri-

co, turístico e paisagístico. (Redação dada pela Lei n. 13.004, de 2014)

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação caute-

lar: (Redação dada pela Lei n. 11.448, de 2007).

I – o Ministério Público; (Redação dada pela Lei n. 11.448, de 2007).

II – a Defensoria Pública; (Redação dada pela Lei n. 11.448, de 2007).

III – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; (Incluído pela 

Lei n. 11.448, de 2007).

IV – a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia 

mista; (Incluído pela Lei n. 11.448, de 2007).

V – a associação que, concomitantemente: (Incluído pela Lei n. 11.448, 

de 2007).

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei ci-

vil; (Incluído pela Lei n. 11.448, de 2007).

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimô-

nio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, 

à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou 

ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. (Redação 

dada pela Lei n. 13.004, de 2014)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2180-35.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2180-35.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13004.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13004.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13004.htm#art1
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§ 1º O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará 

obrigatoriamente como fiscal da lei.

§ 2º Fica facultado ao Poder Público e a outras associações legitimadas nos 

termos deste artigo habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes.

§ 3º Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associa-

ção legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularida-

de ativa. (Redação dada pela Lei n. 8.078, de 1990)

§ 4º O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz, quan-

do haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característi-

ca do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. (Incluído pela 

Lei nª 8.078, de 11.9.1990)

§ 5º Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos 

da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos 

de que cuida esta lei. (Incluído pela Lei nª 8.078, de 11.9.1990) (Vide Men-

sagem de veto)

§ 6º Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados com-

promisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante co-

minações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. (Incluído pela Lei 

nª 8.078, de 11.9.1990) (Vide Mensagem de veto)

Art. 6º Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a 

iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que 

constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção.

Art. 7º Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem 

conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil, reme-

terão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis.

Art. 8º Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autorida-

des competentes as certidões e informações que julgar necessárias, a serem 

fornecidas no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito 

civil, ou requisitar, de qualquer organismo público ou particular, certidões, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm#art112
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm#art113
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm#art113
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm#art113
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/vep664-L8078-90.htm#art92p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/vep664-L8078-90.htm#art92p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm#art113
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm#art113
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/vep664-L8078-90.htm#art92p
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informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá 

ser inferior a 10 (dez) dias úteis.

§ 2º Somente nos casos em que a lei impuser sigilo, poderá ser negada 

certidão ou informação, hipótese em que a ação poderá ser proposta desa-

companhada daqueles documentos, cabendo ao juiz requisitá-los.

Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, 

se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, 

promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informa-

tivas, fazendo-o fundamentadamente.

§ 1º Os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas 

serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 (três) 

dias, ao Conselho Superior do Ministério Público.

§ 2º Até que, em sessão do Conselho Superior do Ministério Público, seja 

homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, poderão as associa-

ções legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, que serão junta-

dos aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação.

§ 3º A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação 

do Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispuser o seu Regi-

mento.

§ 4º Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquiva-

mento, designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público para o ajui-

zamento da ação.

Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 

(três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do 

Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados 

técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo 

Ministério Público.

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fa-

zer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade 

devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, 
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ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, inde-

pendentemente de requerimento do autor.

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação 

prévia, em decisão sujeita a agravo.

§ 1º A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada, 

e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públi-

ca, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento do res-

pectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, 

da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) 

dias a partir da publicação do ato.

§ 2º A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsi-

to em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em 

que se houver configurado o descumprimento.

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano cau-

sado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos 

Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e repre-

sentantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição 

dos bens lesados. (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento)

§ 1º. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará deposi-

tado em estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetá-

ria. (Renumerado do parágrafo único pela Lei n. 12.288, de 2010)

§ 2º Havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causa-

do por ato de discriminação étnica nos termos do disposto no art. 1º desta 

Lei, a prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que trata 

o caput e será utilizada para ações de promoção da igualdade étnica, con-

forme definição do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, na 

hipótese de extensão nacional, ou dos Conselhos de Promoção de Igualdade 

Racial estaduais ou locais, nas hipóteses de danos com extensão regional ou 

local, respectivamente. (Incluído pela Lei n. 12.288, de 2010) (Vigência)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D92302.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0407.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D1306.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm#art65
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Art. 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar 

dano irreparável à parte.

Art. 15. Decorridos sessenta dias do trânsito em julgado da sentença 

condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá 

fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitima-

dos. (Redação dada pela Lei n. 8.078, de 1990)

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da 

competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado im-

procedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado 

poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova 

prova. (Redação dada pela Lei n. 9.494, de 10.9.1997)

Art. 17. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os direto-

res responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados 

em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da respon-

sabilidade por perdas e danos. (Renumerado do Parágrafo Único com nova 

redação pela Lei n. 8.078, de 1990)

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de 

custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem 

condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de 

advogado, custas e despesas processuais. (Redação dada pela Lei n. 8.078, 

de 1990)

Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista nesta Lei, o Código de Pro-

cesso Civil, aprovado pela Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em 

que não contrarie suas disposições.

Art. 20. O fundo de que trata o art. 13 desta Lei será regulamentado pelo 

Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias. (Regulamento)

Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e 

individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu 

o Código de Defesa do Consumidor. (Incluído Lei n. 8.078, de 1990)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9494.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm#art115
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm#art115
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D1306.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm#tituloiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm#tituloiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm#art117
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Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. (Renumerado 

do art. 21, pela Lei n. 8.078, de 1990)

Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário. (Renumerado do 

art. 22, pela Lei n. 8.078, de 1990)

Brasília, em 24 de julho de 1985; 164º da Independência e 97º da Repú-

blica.

JOSÉ SARNEY 

Fernando Lyra

Este texto não substitui o publicado no DOU de 25.7.1985

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm#art117
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm#art117
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm#art117
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm#art117
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LEI N. 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009

Mensagem de veto
Disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras 
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líqui-

do e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de 

que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

§ 1º Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os repre-

sentantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades 

autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas na-

turais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser 

respeito a essas atribuições.

§ 2º Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial 

praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de eco-

nomia mista e de concessionárias de serviço público.

§ 3º Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qual-

quer delas poderá requerer o mandado de segurança.

Art. 2º Considerar-se-á federal a autoridade coatora se as consequências 

de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem de 

ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada.

Art. 3º O titular de direito líquido e certo decorrente de direito, em con-

dições idênticas, de terceiro poderá impetrar mandado de segurança a favor 

do direito originário, se o seu titular não o fizer, no prazo de 30 (trinta) dias, 

quando notificado judicialmente.

https://www.grancursosonline.com.br
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 12.016-2009?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Msg/VEP-642-09.htm
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Parágrafo único. O exercício do direito previsto no caput deste artigo sub-

mete-se ao prazo fixado no art. 23 desta Lei, contado da notificação.

Art. 4º Em caso de urgência, é permitido, observados os requisitos legais, 

impetrar mandado de segurança por telegrama, radiograma, fax ou outro 

meio eletrônico de autenticidade comprovada.

§ 1º Poderá o juiz, em caso de urgência, notificar a autoridade por telegra-

ma, radiograma ou outro meio que assegure a autenticidade do documento e 

a imediata ciência pela autoridade.

§ 2º O texto original da petição deverá ser apresentado nos 5 (cinco) dias 

úteis seguintes.

§ 3º Para os fins deste artigo, em se tratando de documento eletrônico, 

serão observadas as regras da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 

ICP-Brasil.

Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, in-

dependentemente de caução;

II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

III – de decisão judicial transitada em julgado.

Parágrafo único. (VETADO)

Art. 6º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos 

pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos 

que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da auto-

ridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada 

ou da qual exerce atribuições.

§ 1º No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache 

em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se 

recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminar-

mente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autên-

tica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O es-

crivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Msg/VEP-642-09.htm
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§ 2º Se a autoridade que tiver procedido dessa maneira for a própria coa-

tora, a ordem far-se-á no próprio instrumento da notificação.

§ 3º Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato 

impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

§ 4º (VETADO)

§ 5º Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 

da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 6º O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do 

prazo decadencial, se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mé-

rito.

Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I – que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe 

a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II – que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pes-

soa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para 

que, querendo, ingresse no feito;

III – que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fun-

damento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, 

caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, 

fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa 

jurídica.

§ 1º Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a limi-

nar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 

11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compen-

sação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes 

do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a con-

cessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Msg/VEP-642-09.htm
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§ 3º Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persisti-

rão até a prolação da sentença.

§ 4º Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamen-

to.

§ 5º As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas nes-

te artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 

da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Art. 8º Será decretada a perempção ou caducidade da medida liminar ex 

officio ou a requerimento do Ministério Público quando, concedida a medida, 

o impetrante criar obstáculo ao normal andamento do processo ou deixar de 

promover, por mais de 3 (três) dias úteis, os atos e as diligências que lhe 

cumprirem.

Art. 9º As autoridades administrativas, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas da notificação da medida liminar, remeterão ao Ministério ou órgão a 

que se acham subordinadas e ao Advogado-Geral da União ou a quem tiver 

a representação judicial da União, do Estado, do Município ou da entidade 

apontada como coatora cópia autenticada do mandado notificatório, assim 

como indicações e elementos outros necessários às providências a serem to-

madas para a eventual suspensão da medida e defesa do ato apontado como 

ilegal ou abusivo de poder.

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quan-

do não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos 

legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

§ 1º Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação 

e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança cou-

ber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para 

o órgão competente do tribunal que integre.

§ 2º O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho 

da petição inicial.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art273
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art461.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art461.
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Art. 11. Feitas as notificações, o serventuário em cujo cartório corra o 

feito juntará aos autos cópia autêntica dos ofícios endereçados ao coator e ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, bem como a 

prova da entrega a estes ou da sua recusa em aceitá-los ou dar recibo e, no 

caso do art. 4ºdesta Lei, a comprovação da remessa.

Art. 12. Findo o prazo a que se refere o inciso I do caput do art. 7º desta 

Lei, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público, que opinará, dentro 

do prazo improrrogável de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. Com ou sem o parecer do Ministério Público, os autos 

serão conclusos ao juiz, para a decisão, a qual deverá ser necessariamente 

proferida em 30 (trinta) dias.

Art. 13. Concedido o mandado, o juiz transmitirá em ofício, por intermé-

dio do oficial do juízo, ou pelo correio, mediante correspondência com aviso 

de recebimento, o inteiro teor da sentença à autoridade coatora e à pessoa 

jurídica interessada.

Parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o juiz observar o disposto 

no art. 4º desta Lei.

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe ape-

lação.

§ 1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente 

ao duplo grau de jurisdição.

§ 2º Estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer.

§ 3º A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser execu-

tada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da 

medida liminar.

§ 4º O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados 

em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da ad-

ministração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será 

efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do 

ajuizamento da inicial.
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Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público in-

teressada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, 

à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o 

conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a 

execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito 

suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na ses-

são seguinte à sua interposição.

§ 1º Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refe-

re o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do 

tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraor-

dinário.

§ 2º É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 1º deste 

artigo, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra 

a liminar a que se refere este artigo.

§ 3º A interposição de agravo de instrumento contra liminar concedida 

nas ações movidas contra o poder público e seus agentes não prejudica nem 

condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo.

§ 4º O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo 

liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a 

urgência na concessão da medida.

§ 5º As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma 

única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da sus-

pensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido 

original.

Art. 16. Nos casos de competência originária dos tribunais, caberá ao re-

lator a instrução do processo, sendo assegurada a defesa oral na sessão do 

julgamento do mérito ou do pedido liminar. (Redação dada pela Lei n. 13.676, 

de 2018)

Parágrafo único. Da decisão do relator que conceder ou denegar a medida 

liminar caberá agravo ao órgão competente do tribunal que integre.
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Art. 17. Nas decisões proferidas em mandado de segurança e nos respec-

tivos recursos, quando não publicado, no prazo de 30 (trinta) dias, contado 

da data do julgamento, o acórdão será substituído pelas respectivas notas 

taquigráficas, independentemente de revisão.

Art. 18. Das decisões em mandado de segurança proferidas em única 

instância pelos tribunais cabe recurso especial e extraordinário, nos casos 

legalmente previstos, e recurso ordinário, quando a ordem for denegada.

Art. 19. A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança, 

sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, plei-

teie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais.

Art. 20. Os processos de mandado de segurança e os respectivos recursos 

terão prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo habeas corpus.

§ 1º Na instância superior, deverão ser levados a julgamento na primeira 

sessão que se seguir à data em que forem conclusos ao relator.

§ 2º O prazo para a conclusão dos autos não poderá exceder de 5 (cinco) 

dias.

Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido 

político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus inte-

resses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por 

organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída 

e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líqui-

dos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na 

forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispen-

sada, para tanto, autorização especial.

Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança cole-

tivo podem ser:

I – coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, 

de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas li-

gadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica;
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II – individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os 

decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da tota-

lidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante.

Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada 

limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.

§ 1º O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as 

ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impe-

trante a título individual se não requerer a desistência de seu mandado de 

segurança no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da 

impetração da segurança coletiva.

§ 2º No mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida 

após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito públi-

co, que deverá se pronunciar no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á de-

corridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do 

ato impugnado.

Art. 24. Aplicam-se ao mandado de segurança os arts. 46 a 49 da Lei 

no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposi-

ção de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários 

advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de 

má-fé.

Art. 26. Constitui crime de desobediência, nos termos do art. 330 do 

Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o não cumprimento das 

decisões proferidas em mandado de segurança, sem prejuízo das sanções ad-

ministrativas e da aplicação da Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, quando 

cabíveis.

Art. 27. Os regimentos dos tribunais e, no que couber, as leis de organi-

zação judiciária deverão ser adaptados às disposições desta Lei no prazo de 

180 (cento e oitenta) dias, contado da sua publicação.
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Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 29. Revogam-se as Leis nos 1.533, de 31 de dezembro de 1951, 4.166, 

de 4 de dezembro de 1962, 4.348, de 26 de junho de 1964, 5.021, de 9 de 

junho de 1966; o art. 3º da Lei no 6.014, de 27 de dezembro de 1973, o art. 

1º da Lei no 6.071, de 3 de julho de 1974, o art. 12 da Lei no 6.978, de 19 de 

janeiro de 1982, e o art. 2º da Lei no 9.259, de 9 de janeiro de 1996.
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LEI N. 9.507, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997

Mensagem de veto
Regula o direito de acesso a informações e 
disciplina o rito processual do habeas data.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º (VETADO)

Parágrafo único. Considera-se de caráter público todo registro ou banco 

de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a 

terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora 

ou depositária das informações.

Art. 2º O requerimento será apresentado ao órgão ou entidade depositá-

ria do registro ou banco de dados e será deferido ou indeferido no prazo de 

quarenta e oito horas.

Parágrafo único. A decisão será comunicada ao requerente em vinte e 

quatro horas.

Art. 3º Ao deferir o pedido, o depositário do registro ou do banco de dados 

marcará dia e hora para que o requerente tome conhecimento das informações.

Parágrafo único. (VETADO)

Art. 4º Constatada a inexatidão de qualquer dado a seu respeito, o inte-

ressado, em petição acompanhada de documentos comprobatórios, poderá 

requerer sua retificação.

§ 1º Feita a retificação em, no máximo, dez dias após a entrada do reque-

rimento, a entidade ou órgão depositário do registro ou da informação dará 

ciência ao interessado.

§ 2º Ainda que não se constate a inexatidão do dado, se o interessado 

apresentar explicação ou contestação sobre o mesmo, justificando possível 

pendência sobre o fato objeto do dado, tal explicação será anotada no cadas-

tro do interessado.
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Art. 5º (VETADO)

Art. 6º (VETADO)

Art. 7º Conceder-se-á habeas data:

I – para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do 

impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governa-

mentais ou de caráter público;

II – para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por proces-

so sigiloso, judicial ou administrativo;

III – para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação 

ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pen-

dência judicial ou amigável.

Art. 8º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos arts. 282 

a 285 do Código de Processo Civil, será apresentada em duas vias, e os docu-

mentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda.

Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova:

I – da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias 

sem decisão;

II – da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze 

dias, sem decisão; ou

III – da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o § 2º do art. 4º 

ou do decurso de mais de quinze dias sem decisão.

Art. 9º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se notifique o coator 

do conteúdo da petição, entregando-lhe a segunda via apresentada pelo im-

petrante, com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de dez dias, 

preste as informações que julgar necessárias.

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, quando não for o caso de 

habeas data, ou se lhe faltar algum dos requisitos previstos nesta Lei.

Parágrafo único. Do despacho de indeferimento caberá recurso previsto 

no art. 15.
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Art. 11. Feita a notificação, o serventuário em cujo cartório corra o feito, 

juntará aos autos cópia autêntica do ofício endereçado ao coator, bem como a 

prova da sua entrega a este ou da recusa, seja de recebê-lo, seja de dar recibo.

Art. 12. Findo o prazo a que se refere o art. 9º, e ouvido o representante 

do Ministério Público dentro de cinco dias, os autos serão conclusos ao juiz 

para decisão a ser proferida em cinco dias.

Art. 13. Na decisão, se julgar procedente o pedido, o juiz marcará data e 

horário para que o coator:

I – apresente ao impetrante as informações a seu respeito, constantes de 

registros ou bancos de dadas; ou

II – apresente em juízo a prova da retificação ou da anotação feita nos 

assentamentos do impetrante.

Art. 14. A decisão será comunicada ao coator, por correio, com aviso de 

recebimento, ou por telegrama, radiograma ou telefonema, conforme o re-

querer o impetrante.

Parágrafo único. Os originais, no caso de transmissão telegráfica, radio-

fônica ou telefônica deverão ser apresentados à agência expedidora, com a 

firma do juiz devidamente reconhecida.

Art. 15. Da sentença que conceder ou negar o habeas data cabe apelação.

Parágrafo único. Quando a sentença conceder o habeas data, o recurso 

terá efeito meramente devolutivo.

Art. 16. Quando o habeas data for concedido e o Presidente do Tribunal ao 

qual competir o conhecimento do recurso ordenar ao juiz a suspensão da exe-

cução da sentença, desse seu ato caberá agravo para o Tribunal a que presida.

Art. 17. Nos casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos 

demais Tribunais caberá ao relator a instrução do processo.

Art. 18. O pedido de habeas data poderá ser renovado se a decisão dene-

gatória não lhe houver apreciado o mérito.
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Art. 19. Os processos de habeas data terão prioridade sobre todos os 

atos judiciais, exceto habeas-corpus e mandado de segurança. Na instância 

superior, deverão ser levados a julgamento na primeira sessão que se seguir 

à data em que, feita a distribuição, forem conclusos ao relator.

Parágrafo único. O prazo para a conclusão não poderá exceder de vinte e 

quatro horas, a contar da distribuição.

Art. 20. O julgamento do habeas data compete:

I – originariamente:

a) ao Supremo Tribunal Federal, contra atos do Presidente da República, 

das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de 

Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo 

Tribunal Federal;

b) ao Superior Tribunal de Justiça, contra atos de Ministro de Estado ou do 

próprio Tribunal;

c) aos Tribunais Regionais Federais contra atos do próprio Tribunal ou de 

juiz federal;

d) a juiz federal, contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de 

competência dos tribunais federais;

e) a tribunais estaduais, segundo o disposto na Constituição do Estado;

f) a juiz estadual, nos demais casos;

II – em grau de recurso:

a) ao Supremo Tribunal Federal, quando a decisão denegatória for profe-

rida em única instância pelos Tribunais Superiores;

b) ao Superior Tribunal de Justiça, quando a decisão for proferida em úni-

ca instância pelos Tribunais Regionais Federais;

c) aos Tribunais Regionais Federais, quando a decisão for proferida por juiz 

federal;

d) aos Tribunais Estaduais e ao do Distrito Federal e Territórios, conforme 

dispuserem a respectiva Constituição e a lei que organizar a Justiça do Dis-

trito Federal;
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III – mediante recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, nos 

casos previstos na Constituição.

Art. 21. São gratuitos o procedimento administrativo para acesso a infor-

mações e retificação de dados e para anotação de justificação, bem como a 

ação de habeas data.

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 12 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Iris Rezende

Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.11.1997
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LEI N. 14.133, DE 1 DE ABRIL DE 2021
Mensagem de veto
Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I

DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DESTA LEI

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para 

as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e abrange:

I – os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e 

do Distrito Federal e os órgãos do Poder Legislativo dos Municípios, quando 

no desempenho de função administrativa;

II – os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indi-

retamente pela Administração Pública.

§ 1º Não são abrangidas por esta Lei as empresas públicas, as sociedades 

de economia mista e as suas subsidiárias, regidas pela Lei n. 13.303, de 30 

de junho de 2016, ressalvado o disposto no art. 178 desta Lei.

§ 2º As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sedia-

das no exterior obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos 

estabelecidos nesta Lei, na forma de regulamentação específica a ser editada 

por ministro de Estado.

§ 3º Nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de 

empréstimo ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira 

ou de organismo financeiro de que o Brasil seja parte, podem ser admitidas:
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I – condições decorrentes de acordos internacionais aprovados pelo Con-

gresso Nacional e ratificados pelo Presidente da República;

II – condições peculiares à seleção e à contratação constantes de normas 

e procedimentos das agências ou dos organismos, desde que:

a) sejam exigidas para a obtenção do empréstimo ou doação;

b) não conflitem com os princípios constitucionais em vigor;

c) sejam indicadas no respectivo contrato de empréstimo ou doação e 

tenham sido objeto de parecer favorável do órgão jurídico do contratante do 

financiamento previamente à celebração do referido contrato;

d) (VETADO).

§ 4º A documentação encaminhada ao Senado Federal para autorização 

do empréstimo de que trata o § 3º deste artigo deverá fazer referência às 

condições contratuais que incidam na hipótese do referido parágrafo.

§ 5º As contratações relativas à gestão, direta e indireta, das reservas 

internacionais do País, inclusive as de serviços conexos ou acessórios a essa 

atividade, serão disciplinadas em ato normativo próprio do Banco Central do 

Brasil, assegurada a observância dos princípios estabelecidos no caput do art. 

37 da Constituição Federal.

Art. 2º Esta Lei aplica-se a:

I – alienação e concessão de direito real de uso de bens;

II – compra, inclusive por encomenda;

III – locação;

IV – concessão e permissão de uso de bens públicos;

V – prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados;

VI – obras e serviços de arquitetura e engenharia;

VII – contratações de tecnologia da informação e de comunicação.

Art. 3º Não se subordinam ao regime desta Lei:

I – contratos que tenham por objeto operação de crédito, interno ou exter-

no, e gestão de dívida pública, incluídas as contratações de agente financeiro 

e a concessão de garantia relacionadas a esses contratos;
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II – contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria.

Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as 

disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 14 

de dezembro de 2006.

§ 1º As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas:

I – no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços 

em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima 

admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

II – no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licita-

ções cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para 

fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

§ 2º A obtenção de benefícios a que se refere o caput deste artigo fica 

limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-

-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos 

com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bru-

ta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno 

porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de obser-

vância desse limite na licitação.

§ 3º Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será 

considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos 

§§ 1º e 2º deste artigo.

CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da lega-

lidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do 

interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamen-

to, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, 

da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da 

razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da 
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economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as 

disposições do Decreto-Lei n. 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Intro-

dução às Normas do Direito Brasileiro).

CAPÍTULO III

DAS DEFINIÇÕES

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

I – órgão: unidade de atuação integrante da estrutura da Administra-

ção Pública;

II – entidade: unidade de atuação dotada de personalidade jurídica;

III – Administração Pública: administração direta e indireta da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive as entidades com per-

sonalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fun-

dações por ele instituídas ou mantidas;

IV – Administração: órgão ou entidade por meio do qual a Administração 

Pública atua;

V – agente público: indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, de-

signação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 

exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da 

Administração Pública;

VI – autoridade: agente público dotado de poder de decisão;

VII – contratante: pessoa jurídica integrante da Administração Pública 

responsável pela contratação;

VIII – contratado: pessoa física ou jurídica, ou consórcio de pessoas jurí-

dicas, signatária de contrato com a Administração;

IX – licitante: pessoa física ou jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, 

que participa ou manifesta a intenção de participar de processo licitatório, 

sendo-lhe equiparável, para os fins desta Lei, o fornecedor ou o prestador de 

serviço que, em atendimento à solicitação da Administração, oferece proposta;
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X – compra: aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só 

vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com prazo de entrega 

de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento;

XI – serviço: atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter de-

terminada utilidade, intelectual ou material, de interesse da Administração;

XII – obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa 

das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio 

ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, for-

mam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração 

substancial das características originais de bem imóvel;

XIII – bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e 

qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de espe-

cificações usuais de mercado;

XIV – bens e serviços especiais: aqueles que, por sua alta heterogenei-

dade ou complexidade, não podem ser descritos na forma do inciso XIII 

do caput deste artigo, exigida justificativa prévia do contratante;

XV – serviços e fornecimentos contínuos: serviços contratados e compras 

realizadas pela Administração Pública para a manutenção da atividade admi-

nistrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas;

XVI – serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de 

obra: aqueles cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requi-

sitos, que:

a) os empregados do contratado fiquem à disposição nas dependências do 

contratante para a prestação dos serviços;

b) o contratado não compartilhe os recursos humanos e materiais disponí-

veis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos;

c) o contratado possibilite a fiscalização pelo contratante quanto à dis-

tribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus 

contratos;
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XVII – serviços não contínuos ou contratados por escopo: aqueles que im-

põem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico 

em período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificada-

mente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto;

XVIII – serviços técnicos especializados de natureza predominantemente 

intelectual: aqueles realizados em trabalhos relativos a:

a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos;

b) pareceres, perícias e avaliações em geral;

c) assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias;

d) fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços;

e) patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas;

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico;

h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de cam-

po e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros especí-

ficos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se 

enquadrem na definição deste inciso;

XIX – notória especialização: qualidade de profissional ou de empresa cujo 

conceito, no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho ante-

rior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe 

técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permite inferir 

que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfa-

ção do objeto do contrato;

XX – estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira eta-

pa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público 

envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de re-

ferência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabi-

lidade da contratação;

XXI – serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades 

destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interes-
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se para a Administração e que, não enquadradas no conceito de obra a que 

se refere o inciso XII do caput deste artigo, são estabelecidas, por força de 

lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos 

especializados, que compreendem:

a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem 

por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e 

qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e 

imóveis, com preservação das características originais dos bens;

b) serviço especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogenei-

dade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição constante da 

alínea “a” deste inciso;

XXII – obras, serviços e fornecimentos de grande vulto: aqueles cujo valor 

estimado supera R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais);

XXIII – termo de referência: documento necessário para a contratação 

de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos 

descritivos:

a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do 

contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;

b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estu-

dos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível di-

vulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações 

sigilosas;

c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida 

do objeto;

d) requisitos da contratação;

e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o 

contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o 

seu encerramento;

f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto 

será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade;
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g) critérios de medição e de pagamento;

h) forma e critérios de seleção do fornecedor;

i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários 

referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, 

com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respecti-

vos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado;

j) adequação orçamentária;

XXIV – anteprojeto: peça técnica com todos os subsídios necessários 

à elaboração do projeto básico, que deve conter, no mínimo, os seguintes 

elementos:

a) demonstração e justificativa do programa de necessidades, avaliação 

de demanda do público-alvo, motivação técnico-econômico-social do empre-

endimento, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível 

de serviço desejado;

b) condições de solidez, de segurança e de durabilidade;

c) prazo de entrega;

d) estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico e/ou projeto da 

área de influência, quando cabível;

e) parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na utili-

zação, de facilidade na execução, de impacto ambiental e de acessibilidade;

f) proposta de concepção da obra ou do serviço de engenharia;

g) projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concep-

ção proposta;

h) levantamento topográfico e cadastral;

i) pareceres de sondagem;

j) memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes 

construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões 

mínimos para a contratação;

XXV – projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, 

com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o ser-
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viço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado 

com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a 

viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do em-

preendimento 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) levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geo-

técnicos, ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais 

dados e levantamentos necessários para execução da solução escolhida;

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de 

forma a evitar, por ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização 

das obras e montagem, a necessidade de reformulações ou variantes quanto 

à qualidade, ao preço e ao prazo inicialmente definidos;

c) identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equi-

pamentos a incorporar à obra, bem como das suas especificações, de modo 

a assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a segurança 

executiva na utilização do objeto, para os fins a que se destina, considerados 

os riscos e os perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para 

a sua execução;

d) informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos cons-

trutivos, de instalações provisórias e de 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, com-

preendidos 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 quan-

titativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, obrigatório ex-

clusivamente para os regimes de execução previstos nos incisos I, II, III, IV 

e VII do caput do art. 46 desta Lei;

XXVI – projeto executivo: conjunto de elementos necessários e suficientes 

à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no 
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projeto básico, a identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a 

serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, de acor-

do com as normas técnicas pertinentes;

XXVII – matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e de 

responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-

-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de 

eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes 

informações:

a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato 

que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previ-

são de eventual necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua 

ocorrência;

b) no caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações do 

objeto com relação às quais haverá liberdade para os contratados inovarem 

em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das 

soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico;

c) no caso de obrigações de meio, estabelecimento preciso das frações do 

objeto com relação às quais não haverá liberdade para os contratados inova-

rem em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de 

aderência entre a execução e a solução predefinida no anteprojeto ou no pro-

jeto básico, consideradas as características do regime de execução no caso de 

obras e serviços de engenharia;

XXVIII – empreitada por preço unitário: contratação da execução da obra 

ou do serviço por preço certo de unidades determinadas;

XXIX – empreitada por preço global: contratação da execução da obra ou 

do serviço por preço certo e total;

XXX – empreitada integral: contratação de empreendimento em sua inte-

gralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, serviços e instala-

ções necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega 

ao contratante em condições de entrada em operação, com características 
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adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos 

técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional;

XXXI – contratação por tarefa: regime de contratação de mão de obra para 

pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais;

XXXII – contratação integrada: regime de contratação de obras e serviços 

de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvol-

ver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, 

fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-

-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega 

final do objeto;

XXXIII – contratação semi-integrada: regime de contratação de obras e 

serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e 

desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, 

fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-

-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega 

final do objeto;

XXXIV – fornecimento e prestação de serviço associado: regime de con-

tratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabili-

za-se por sua operação, manutenção ou ambas, por tempo determinado;

XXXV – licitação internacional: licitação processada em território nacional 

na qual é admitida a participação de licitantes estrangeiros, com a possibili-

dade de cotação de preços em moeda estrangeira, ou licitação na qual o ob-

jeto contratual pode ou deve ser executado no todo ou em parte em território 

estrangeiro;

XXXVI – serviço nacional: serviço prestado em território nacional, nas 

condições estabelecidas pelo Poder Executivo federal;

XXXVII – produto manufaturado nacional: produto manufaturado produzi-

do no território nacional de acordo com o processo produtivo básico ou com 

as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo federal;
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XXXVIII – concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens 

e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, 

cujo critério de julgamento poderá ser:

a) menor preço;

b) melhor técnica ou conteúdo artístico;

c) técnica e preço;

d) maior retorno econômico;

e) maior desconto;

XXXIX – concurso: modalidade de licitação para escolha de trabalho téc-

nico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor 

técnica ou conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração 

ao vencedor;

XL – leilão: modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou 

de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o 

maior lance;

XLI – pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens 

e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço 

ou o de maior desconto;

XLII – diálogo competitivo: modalidade de licitação para contratação de 

obras, serviços e compras em que a Administração Pública realiza diálogos 

com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o 

intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas 

necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encer-

ramento dos diálogos;

XLIII – credenciamento: processo administrativo de chamamento público 

em que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou 

fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem 

no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados;
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XLIV – pré-qualificação: procedimento seletivo prévio à licitação, convoca-

do por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação, total 

ou parcial, dos interessados ou do objeto;

XLV – sistema de registro de preços: conjunto de procedimentos para re-

alização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou 

concorrência, de registro formal de preços relativos a prestação de serviços, 

a obras e a aquisição e locação de bens para contratações futuras;

XLVI – ata de registro de preços: documento vinculativo e obrigacional, 

com característica de compromisso para futura contratação, no qual são re-

gistrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as 

condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital 

da licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas 

apresentadas;

XLVII – órgão ou entidade gerenciadora: órgão ou entidade da Adminis-

tração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para 

registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele 

decorrente;

XLVIII – órgão ou entidade participante: órgão ou entidade da Adminis-

tração Pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para 

registro de preços e integra a ata de registro de preços;

XLIX – órgão ou entidade não participante: órgão ou entidade da Adminis-

tração Pública que não participa dos procedimentos iniciais da licitação para 

registro de preços e não integra a ata de registro de preços;

L – comissão de contratação: conjunto de agentes públicos indicados pela 

Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, 

examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos 

auxiliares;

LI – catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras: 

sistema informatizado, de gerenciamento centralizado e com indicação de 
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preços, destinado a permitir a padronização de itens a serem adquiridos pela 

Administração Pública e que estarão disponíveis para a licitação;

LII – sítio eletrônico oficial: sítio da internet, certificado digitalmente por 

autoridade certificadora, no qual o ente federativo divulga de forma cen-

tralizada as informações e os serviços de governo digital dos seus órgãos e 

entidades;

LIII – contrato de eficiência: contrato cujo objeto é a prestação de servi-

ços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o 

objetivo de proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de 

despesas correntes, remunerado o contratado com base em percentual da 

economia gerada;

LIV – seguro-garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obriga-

ções assumidas pelo contratado;

LV – produtos para pesquisa e desenvolvimento: bens, insumos, servi-

ços e obras necessários para atividade de pesquisa científica e tecnológica, 

desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados em 

projeto de pesquisa;

LVI – sobrepreço: preço orçado para licitação ou contratado em valor ex-

pressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas 

1 (um) item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de ser-

viço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por 

tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada 

ou integrada;

LVII – superfaturamento: dano provocado ao patrimônio da Administra-

ção, caracterizado, entre outras situações, por:

a) medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou 

fornecidas;

b) deficiência na execução de obras e de serviços de engenharia que re-

sulte em diminuição da sua qualidade, vida útil ou segurança;
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c) alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que cau-

sem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado;

d) outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos con-

tratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação 

injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a Administração 

ou reajuste irregular de preços;

LVIII – reajustamento em sentido estrito: forma de manutenção do equi-

líbrio econômico-financeiro de contrato consistente na aplicação do índice de 

correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva 

do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais;

LIX – repactuação: forma de manutenção do equilíbrio econômico-finan-

ceiro de contrato utilizada para serviços contínuos com regime de dedicação 

exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, por meio da 

análise da variação dos custos contratuais, devendo estar prevista no edital 

com data vinculada à apresentação das propostas, para os custos decorren-

tes do mercado, e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao 

dissídio coletivo ao qual o orçamento esteja vinculado, para os custos decor-

rentes da mão de obra;

LX – agente de contratação: pessoa designada pela autoridade competen-

te, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanen-

tes da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da 

licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras 

atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

CAPÍTULO IV

DOS AGENTES PÚBLICOS

Art. 7º Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem 

as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por 

competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções 

essenciais à execução desta Lei que preencham os seguintes requisitos:
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I – sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público dos 

quadros permanentes da Administração Pública;

II – tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possu-

am formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional 

emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público; e

III – não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados ha-

bituais da Administração nem tenham com eles vínculo de parentesco, cola-

teral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira, trabalhista e civil.

§ 1º A autoridade referida no caput deste artigo deverá observar o prin-

cípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente pú-

blico para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo 

a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na 

respectiva contratação.

§ 2º O disposto no caput e no § 1º deste artigo, inclusive os requisitos 

estabelecidos, também se aplica aos órgãos de assessoramento jurídico e de 

controle interno da Administração.

Art. 8º A licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa de-

signada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou emprega-

dos públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar 

decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento 

licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom anda-

mento do certame até a homologação.

§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e respon-

derá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro 

pela atuação da equipe.

§ 2º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que ob-

servados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, o agente de con-

tratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, 

no mínimo, 3 (três) membros, que responderão solidariamente por todos os 
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atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição 

individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião 

em que houver sido tomada a decisão.

§ 3º As regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe 

de apoio, ao funcionamento da comissão de contratação e à atuação de fiscais 

e gestores de contratos de que trata esta Lei serão estabelecidas em regu-

lamento, e deverá ser prevista a possibilidade de eles contarem com o apoio 

dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempe-

nho das funções essenciais à execução do disposto nesta Lei.

§ 4º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais cujo objeto não 

seja rotineiramente contratado pela Administração, poderá ser contratado, 

por prazo determinado, serviço de empresa ou de profissional especializado 

para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação.

§ 5º Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela con-

dução do certame será designado pregoeiro.

Art. 9º É vedado ao agente público designado para atuar na área de lici-

tações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei:

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que:

a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do proces-

so licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas;

b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 

sede ou do domicílio dos licitantes;

c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato;

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 pa-

gamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional;

III – opor resistência injustificada ao andamento dos processos e, inde-

vidamente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra 

disposição expressa em lei.
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§ 1º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 

execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contra-

tante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de 

interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos 

da legislação que disciplina a matéria.

§ 2º As vedações de que trata este artigo estendem-se a terceiro que 

auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de 

apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa 

que preste assessoria técnica.

Art. 10. Se as autoridades competentes e os servidores públicos que ti-

verem participado dos procedimentos relacionados às licitações e aos contra-

tos de que trata esta Lei precisarem defender-se nas esferas administrativa, 

controladora ou judicial em razão de ato praticado com estrita observância de 

orientação constante em parecer jurídico elaborado na forma do § 1º do art. 

53 desta Lei, a advocacia pública promoverá, a critério do agente público, sua 

representação judicial ou extrajudicial.

§ 1º Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando:

I – (VETADO);

II – provas da prática de atos ilícitos dolosos constarem nos autos do pro-

cesso administrativo ou judicial.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput deste artigo inclusive na hipótese de o 

agente público não mais ocupar o cargo, emprego ou função em que foi pra-

ticado o ato questionado.

TÍTULO II

DAS LICITAÇÕES

CAPÍTULO I

DO PROCESSO LICITATÓRIO

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art53%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art53%C2%A71


1213

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

I – assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contrata-

ção mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere 

ao ciclo de vida do objeto;

II – assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa 

competição;

III – evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente 

inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;

IV – incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável 

pela governança das contratações e deve implementar processos e estrutu-

ras, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar 

e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito 

de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um 

ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao 

planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efe-

tividade e eficácia em suas contratações.

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:

I – os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua 

realização e assinatura dos responsáveis;

II – os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão mo-

netária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 52 desta Lei;

III – o desatendimento de exigências meramente formais que não com-

prometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conte-

údo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invali-

dação do processo;

IV – a prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular 

poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de 

original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsa-

bilidade pessoal;
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V – o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvi-

da de autenticidade, salvo imposição legal;

VI – os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que se-

jam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico;

VII – a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos res-

ponsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de 

regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racio-

nalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir 

o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração 

das respectivas leis orçamentárias.

§ 1º O plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput des-

te artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio 

eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de lici-

tações e na execução dos contratos.

§ 2º É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou 

jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito 

da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Art. 13. Os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalva-

das as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança 

da sociedade e do Estado, na forma da lei.

Parágrafo único. A publicidade será diferida:

I – quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura;

II – quanto ao orçamento da Administração, nos termos do art. 24 desta Lei.

Art. 14. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de con-

trato, direta ou indiretamente:

I – autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pes-

soa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou forne-

cimento de bens a ele relacionados;

II – empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração 

do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do 
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projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 

5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 

subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimen-

to de bens a ela necessários;

III – pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, 

impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe 

foi imposta;

IV – aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econô-

mica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade con-

tratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue 

na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, com-

panheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;

V – empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei 

n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

VI – pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulga-

ção do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, 

por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condi-

ções análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 

vedados pela legislação trabalhista.

§ 1º O impedimento de que trata o inciso III do caput deste artigo será 

também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física 

ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, 

inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente 

comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do 

licitante.

§ 2º A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor 

dos projetos e a empresa a que se referem os incisos I e II do caput deste 

artigo poderão participar no apoio das atividades de planejamento da con-
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tratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob 

supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

§ 3º Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do 

mesmo grupo econômico.

§ 4º O disposto neste artigo não impede a licitação ou a contratação de 

obra ou serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do pro-

jeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto 

executivo, nos demais regimes de execução.

§ 5º Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e pro-

gramas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangei-

ra ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento 

ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica 

que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja 

declarada inidônea nos termos desta Lei.

Art. 15. Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, 

pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as 

seguintes normas:

I – comprovação de compromisso público ou particular de constituição de 

consórcio, subscrito pelos consorciados;

II – indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua 

representação perante a Administração;

III – admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quan-

titativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-finan-

ceira, do somatório dos valores de cada consorciado;

IV – impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licita-

ção, de mais de um consórcio ou de forma isolada;

V – responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em 

consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.
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§ 1º O edital deverá estabelecer para o consórcio acréscimo de 10% (dez 

por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante indivi-

dual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificação.

§ 2º O acréscimo previsto no § 1º deste artigo não se aplica aos consór-

cios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, 

assim definidas em lei.

§ 3º O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do 

contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso 

referido no inciso I do caput deste artigo.

§ 4º Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade compe-

tente, o edital de licitação poderá estabelecer limite máximo para o número 

de empresas consorciadas.

§ 5º A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada 

pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a 

nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para 

efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação 

econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de ha-

bilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato.

Art. 16. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão 

participar de licitação quando:

I – a constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras 

estabelecidas na legislação aplicável, em especial a Lei n. 5.764, de 16 de 

dezembro de 1971, a Lei n. 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Comple-

mentar n. 130, de 17 de abril de 2009;

II – a cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime coope-

rado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados;

III – qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o 

objeto contratado, vedado à Administração indicar nominalmente pessoas;

IV – o objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas en-

quadradas na Lei n. 12.690, de 19 de julho de 2012, a serviços especializados 
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constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados de forma 

complementar à sua atuação.

Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em 

sequência:

I – preparatória;

II – de divulgação do edital de licitação;

III – de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;

IV – de julgamento;

V – de habilitação;

VI – recursal;

VII – de homologação.

§ 1º A fase referida no inciso V do caput deste artigo poderá, mediante 

ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases 

referidas nos incisos III e IV do caput deste artigo, desde que expressamente 

previsto no edital de licitação.

§ 2º As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrôni-

ca, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a 

sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.

§ 3º Desde que previsto no edital, na fase a que se refere o inciso IV 

do caput deste artigo, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao 

licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da conformi-

dade da proposta, mediante homologação de amostras, exame de conformi-

dade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da Administração, 

de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de 

referência ou no projeto básico.

§ 4º Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a Administração 

poderá determinar, como condição de validade e eficácia, que os licitantes 

pratiquem seus atos em formato eletrônico.

§ 5º Na hipótese excepcional de licitação sob a forma presencial a que 

refere o § 2º deste artigo, a sessão pública de apresentação de propostas 
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deverá ser gravada em áudio e vídeo, e a gravação será juntada aos autos do 

processo licitatório depois de seu encerramento.

§ 6º A Administração poderá exigir certificação por organização indepen-

dente acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnolo-

gia (Inmetro) como condição para aceitação de:

I – estudos, anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos;

II – conclusão de fases ou de objetos de contratos;

III – material e corpo técnico apresentados por empresa para fins de 

habilitação.

CAPÍTULO II

DA FASE PREPARATÓRIA

Seção I

Da Instrução do Processo Licitatório

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo 

planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual 

de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elabora-

do, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações 

técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, 

compreendidos:

I – a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo 

técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;

II – a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de 

termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, con-

forme o caso;

III – a definição das condições de execução e pagamento, das garantias 

exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;

IV – o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados 

para sua formação;
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V – a elaboração do edital de licitação;

VI – a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará 

obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;

VII – o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de 

execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de 

economia de escala;

VIII – a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de dis-

puta e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, 

para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação 

mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida 

do objeto;

IX – a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justifi-

cativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas 

de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação 

econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento 

das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou 

técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de em-

presas em consórcio;

X – a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e 

a boa execução contratual;

XI – a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licita-

ção, observado o art. 24 desta Lei.

§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste 

artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, 

de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contra-

tação, e conterá os seguintes elementos:

I – descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a 

ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art24


1221

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

II – demonstração da previsão da contratação no plano de contratações 

anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o 

planejamento da Administração;

III – requisitos da contratação;

IV – estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das 

memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem 

interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia 

de escala;

V – levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas 

possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a 

contratar;

VI – estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços uni-

tários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão 

suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar 

por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

VII – descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacio-

nadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;

VIII – justificativas para o parcelamento ou não da contratação;

IX – demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economici-

dade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e finan-

ceiros disponíveis;

X – providências a serem adotadas pela Administração previamente à ce-

lebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de em-

pregados para fiscalização e gestão contratual;

XI – contratações correlatas e/ou interdependentes;

XII – descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas 

mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros re-

cursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens 

e refugos, quando aplicável;
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XIII – posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para 

o atendimento da necessidade a que se destina.

§ 2º O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos 

previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º deste artigo e, quando não 

contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar 

as devidas justificativas.

§ 3º Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação de 

obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de 

prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, 

a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência 

ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos.

Art. 19. Os órgãos da Administração com competências regulamentares 

relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e 

de licitações e contratos deverão:

I – instituir instrumentos que permitam, preferencialmente, a centraliza-

ção dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços;

II – criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e 

obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo federal por todos os 

entes federativos;

III – instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclu-

sive com recursos de imagem e vídeo;

IV – instituir, com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de con-

trole interno, modelos de minutas de editais, de termos de referência, de con-

tratos padronizados e de outros documentos, admitida a adoção das minutas 

do Poder Executivo federal por todos os entes federativos;

V – promover a adoção gradativa de tecnologias e processos integrados 

que permitam a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de 

obras e serviços de engenharia.

§ 1º O catálogo referido no inciso II do caput deste artigo poderá ser uti-

lizado em licitações cujo critério de julgamento seja o de menor preço ou o de 
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maior desconto e conterá toda a documentação e os procedimentos próprios 

da fase interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos 

objetos, conforme disposto em regulamento.

§ 2º A não utilização do catálogo eletrônico de padronização de que tra-

ta o inciso II do caput ou dos modelos de minutas de que trata o inciso IV 

do caput deste artigo deverá ser justificada por escrito e anexada ao respec-

tivo processo licitatório.

§ 3º Nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre 

que adequada ao objeto da licitação, será preferencialmente adotada a Mo-

delagem da Informação da Construção (Building Information Modelling - 

BIM) ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que 

venham a substituí-la.

Art. 20. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das es-

truturas da Administração Pública deverão ser de qualidade comum, não su-

perior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada 

a aquisição de artigos de luxo.

§ 1º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário definirão em regula-

mento os limites para o enquadramento dos bens de consumo nas categorias 

comum e luxo.

§ 2º A partir de 180 (cento e oitenta) dias contados da promulgação des-

ta Lei, novas compras de bens de consumo só poderão ser efetivadas com a 

edição, pela autoridade competente, do regulamento a que se refere o § 1º 

deste artigo.

§ 3º (VETADO).

Art. 21. A Administração poderá convocar, com antecedência mínima de 

8 (oito) dias úteis, audiência pública, presencial ou a distância, na forma ele-

trônica, sobre licitação que pretenda realizar, com disponibilização prévia de 

informações pertinentes, inclusive de estudo técnico preliminar e elementos 

do edital de licitação, e com possibilidade de manifestação de todos os in-

teressados.
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Parágrafo único. A Administração também poderá submeter a licitação a 

prévia consulta pública, mediante a disponibilização de seus elementos a to-

dos os interessados, que poderão formular sugestões no prazo fixado.

Art. 22. O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o 

contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da 

contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da lici-

tação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com metodologia 

predefinida pelo ente federativo.

§ 1º A matriz de que trata o caput deste artigo deverá promover a alo-

cação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade 

que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem 

a ocorrência do sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso este ocorra durante 

a execução contratual.

§ 2º O contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de riscos, 

especialmente quanto:

I – às hipóteses de alteração para o restabelecimento da equação econô-

mico-financeira do contrato nos casos em que o sinistro seja considerado na 

matriz de riscos como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que 

pretenda o restabelecimento;

II – à possibilidade de resolução quando o sinistro majorar excessivamen-

te ou impedir a continuidade da execução contratual;

III – à contratação de seguros obrigatórios previamente definidos no con-

trato, integrado o custo de contratação ao preço ofertado.

§ 3º Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto 

ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada, 

o edital obrigatoriamente contemplará matriz de alocação de riscos entre o 

contratante e o contratado.

§ 4º Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorren-

tes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de 
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projeto básico pelo contratado deverão ser alocados como de sua responsa-

bilidade na matriz de riscos.

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compa-

tível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços cons-

tantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, 

observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de 

execução do objeto.

§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de ser-

viços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com 

base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâme-

tros, adotados de forma combinada ou não:

I – composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em 

saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

II – contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução 

ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de pre-

ços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de 

atualização de preços correspondente;

III – utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de 

tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de 

sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham 

a data e hora de acesso;

IV – pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante soli-

citação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da esco-

lha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com 

mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

V – pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de 

regulamento.

§ 2º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de en-

genharia, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual 
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de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos So-

ciais (ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na 

seguinte ordem:

I – composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para 

serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais 

obras e serviços de engenharia;

II – utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de 

tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de 

sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham 

a data e a hora de acesso;

III – contratações similares feitas pela Administração Pública, em execu-

ção ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de 

preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

IV – pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de 

regulamento.

§ 3º Nas contratações realizadas por Municípios, Estados e Distrito Fede-

ral, desde que não envolvam recursos da União, o valor previamente estima-

do da contratação, a que se refere o caput deste artigo, poderá ser definido 

por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo 

ente federativo.

§ 4º Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando 

não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos §§ 1º, 2º 

e 3º deste artigo, o contratado deverá comprovar previamente que os preços 

estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de 

objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emi-

tidas para outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data 

da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.

https://www.grancursosonline.com.br


1227

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 5º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de en-

genharia sob os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o va-

lor estimado da contratação será calculado nos termos do § 2º deste artigo, 

acrescido ou não de parcela referente à remuneração do risco, e, sempre que 

necessário e o anteprojeto o permitir, a estimativa de preço será baseada em 

orçamento sintético, balizado em sistema de custo definido no inciso I do § 

2º deste artigo, devendo a utilização de metodologia expedita ou paramétri-

ca e de avaliação aproximada baseada em outras contratações similares ser 

reservada às frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no 

anteprojeto.

§ 6º Na hipótese do § 5º deste artigo, será exigido dos licitantes ou con-

tratados, no orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mí-

nimo, o mesmo nível de detalhamento do orçamento sintético referido no 

mencionado parágrafo.

Art. 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação po-

derá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos 

quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das 

propostas, e, nesse caso:

I – o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo;

II – (VETADO).

Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o critério 

de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável 

constará do edital da licitação.

Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas 

à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades 

da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às 

condições de pagamento.

§ 1º Sempre que o objeto permitir, a Administração adotará minutas pa-

dronizadas de edital e de contrato com cláusulas uniformes.
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§ 2º Desde que, conforme demonstrado em estudo técnico preliminar, 

não sejam causados prejuízos à competitividade do processo licitatório e à 

eficiência do respectivo contrato, o edital poderá prever a utilização de mão 

de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da exe-

cução, conservação e operação do bem, serviço ou obra.

§ 3º Todos os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, termos 

de referência, anteprojeto, projetos e outros anexos, deverão ser divulgados 

em sítio eletrônico oficial na mesma data de divulgação do edital, sem neces-

sidade de registro ou de identificação para acesso.

§ 4º Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vul-

to, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de 

integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da 

celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre as medidas 

a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo seu des-

cumprimento.

§ 5º O edital poderá prever a responsabilidade do contratado pela:

I – obtenção do licenciamento ambiental;

II – realização da desapropriação autorizada pelo poder público.

§ 6º Os licenciamentos ambientais de obras e serviços de engenharia li-

citados e contratados nos termos desta Lei terão prioridade de tramitação 

nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(Sisnama) e deverão ser orientados pelos princípios da celeridade, da coope-

ração, da economicidade e da eficiência.

§ 7º Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigató-

ria a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com data-base 

vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser esta-

belecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a 

realidade de mercado dos respectivos insumos.

§ 8º Nas licitações de serviços contínuos, observado o interregno mínimo 

de 1 (um) ano, o critério de reajustamento será por:
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I – reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedi-

cação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante 

previsão de índices específicos ou setoriais;

II – repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão 

de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica 

da variação dos custos.

§ 9º O edital poderá, na forma disposta em regulamento, exigir que per-

centual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da con-

tratação seja constituído por:

I – mulheres vítimas de violência doméstica;

II – oriundos ou egressos do sistema prisional.

Art. 26. No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de 

preferência para:

I – bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas téc-

nicas brasileiras;

II – bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme regulamento.

§ 1º A margem de preferência de que trata o caput deste artigo:

I – será definida em decisão fundamentada do Poder Executivo federal, no 

caso do inciso I do caput deste artigo;

II – poderá ser de até 10% (dez por cento) sobre o preço dos bens e serviços 

que não se enquadrem no disposto nos incisos I ou II do caput deste artigo;

III – poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços originários de 

Estados Partes do Mercado Comum do Sul (Mercosul), desde que haja reci-

procidade com o País prevista em acordo internacional aprovado pelo Con-

gresso Nacional e ratificado pelo Presidente da República.

§ 2º Para os bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultan-

tes de desenvolvimento e inovação tecnológica no País, definidos conforme 

regulamento do Poder Executivo federal, a margem de preferência a que se 

refere o caput deste artigo poderá ser de até 20% (vinte por cento).

§ 3º (VETADO).
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§ 4º (VETADO).

§ 5º A margem de preferência não se aplica aos bens manufaturados na-

cionais e aos serviços nacionais se a capacidade de produção desses bens ou 

de prestação desses serviços no País for inferior:

I – à quantidade a ser adquirida ou contratada; ou

II – aos quantitativos fixados em razão do parcelamento do objeto, quan-

do for o caso.

§ 6º 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 Adminis-

tração Pública ou daqueles por ela indicados a partir de processo isonômico, 

medidas de compensação comercial, industrial ou tecnológica ou acesso a 

condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma 

estabelecida pelo Poder Executivo federal.

§ 7º Nas contratações destinadas à implantação, à manutenção e ao aper-

feiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação con-

siderados estratégicos em ato do Poder Executivo federal, a licitação poderá 

ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País produzidos 

de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei n. 10.176, de 

11 de janeiro de 2001.

Art. 27. Será divulgada, em sítio eletrônico oficial, a cada exercício finan-

ceiro, a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto no art. 26 

desta Lei, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas.

Seção II

Das Modalidades de Licitação

Art. 28. São modalidades de licitação:

I – pregão;

II – concorrência;

III – concurso;
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IV – leilão;

V – diálogo competitivo.

§ 1º Além das modalidades referidas no caput deste artigo, a Administra-

ção pode servir-se dos procedimentos auxiliares previstos no art. 78 desta Lei.

§ 2º É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou, ainda, a 

combinação daquelas referidas no caput deste artigo.

Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a 

que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto 

possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços téc-

nicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e 

serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a alí-

nea “a” do inciso XXI do caput do art. 6º desta Lei.

Art. 30. O concurso observará as regras e condições previstas em edital, 

que indicará:

I – a qualificação exigida dos participantes;

II – as diretrizes e formas de apresentação do trabalho;

III – as condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser conce-

dida ao vencedor.

Parágrafo único. Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o ven-

cedor deverá ceder à Administração Pública, nos termos do art. 93 desta Lei, 

todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução 

conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes.

Art. 31. O leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor de-

signado pela autoridade competente da Administração, e regulamento deverá 

dispor sobre seus procedimentos operacionais.

§ 1º Se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, 

a Administração deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação 

na modalidade pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto 
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para as comissões a serem cobradas, utilizados como parâmetro máximo os 

percentuais definidos na lei que regula a referida profissão e observados os 

valores dos bens a serem leiloados.

§ 2º O leilão será precedido da divulgação do edital em sítio eletrônico 

oficial, que conterá:

I – a descrição do bem, com suas características, e, no caso de imóvel, sua 

situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros;

II – o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá 

ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do lei-

loeiro designado;

III – a indicação do lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os 

semoventes;

IV – o sítio da internet e o período em que ocorrerá o leilão, salvo se ex-

cepcionalmente for realizado sob a forma presencial por comprovada inviabi-

lidade técnica ou desvantagem para a Administração, hipótese em que serão 

indicados o local, o dia e a hora de sua realização;

V – a especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes 

sobre os bens a serem leiloados.

§ 3º Além da divulgação no sítio eletrônico oficial, o edital do leilão será 

afixado em local de ampla circulação de pessoas na sede da Administração 

e poderá, ainda, ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a 

publicidade e a competitividade da licitação.

§ 4º O leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habili-

tação e deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances, supera-

da a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma 

definida no edital.

Art. 32. A modalidade diálogo competitivo é restrita a contratações em 

que a Administração:

I – vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições:

a) inovação tecnológica ou técnica;
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b) impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita 

sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado; e

c) impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com pre-

cisão suficiente pela Administração;

II – verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternati-

vas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguin-

tes aspectos:

a) a solução técnica mais adequada;

b) os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida;

c) a estrutura jurídica ou financeira do contrato;

III – (VETADO).

§ 1º Na modalidade diálogo competitivo, serão observadas as seguintes 

disposições:

I – a Administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital em 

sítio eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas e esta-

belecerá prazo mínimo de 25 (vinte e cinco) dias úteis para manifestação de 

interesse na participação da licitação;

II – os critérios empregados para pré-seleção dos licitantes deverão ser 

previstos em edital, e serão admitidos todos os interessados que preenche-

rem os requisitos objetivos estabelecidos;

III – a divulgação de informações de modo discriminatório que possa im-

plicar vantagem para algum licitante será vedada;

IV – a Administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções 

propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o 

seu consentimento;

V – a fase de diálogo poderá ser mantida até que a Administração, em 

decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às 

suas necessidades;

VI – as reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em 

ata e gravadas mediante utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo;
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VII – o edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que 

cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas;

VIII – a Administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, 

juntar aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de 

diálogo, iniciar a fase competitiva com a divulgação de edital contendo a es-

pecificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objeti-

vos a serem utilizados para seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo, 

não inferior a 60 (sessenta) dias úteis, para todos os licitantes pré-seleciona-

dos na forma do inciso II deste parágrafo apresentarem suas propostas, que 

deverão conter os elementos necessários para a realização do projeto;

IX – a Administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às pro-

postas apresentadas, desde que não impliquem discriminação nem distorçam 

a concorrência entre as propostas;

X – a Administração definirá a proposta vencedora de acordo com critérios 

divulgados no início da fase competitiva, assegurada a contratação mais van-

tajosa como resultado;

XI – o diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação 

composta de pelo menos 3 (três) servidores efetivos ou empregados públicos 

pertencentes aos quadros permanentes da Administração, admitida a contra-

tação de profissionais para assessoramento técnico da comissão;

XII – (VETADO).

§ 2º Os profissionais contratados para os fins do inciso XI do § 1º deste 

artigo assinarão termo de confidencialidade e abster-se-ão de atividades que 

possam configurar conflito de interesses.

Seção III

Dos Critérios de Julgamento

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os se-

guintes critérios:

I – menor preço;
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II – maior desconto;

III – melhor técnica ou conteúdo artístico;

IV – técnica e preço;

V – maior lance, no caso de leilão;

VI – maior retorno econômico.

Art. 34. O julgamento por menor preço ou maior desconto e, quando 

couber, por técnica e preço considerará o menor dispêndio para a Adminis-

tração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de 

licitação.

§ 1º Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, 

utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, en-

tre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados 

para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensurá-

veis, conforme disposto em regulamento.

§ 2º O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global 

fixado no edital de licitação, e o desconto será estendido aos eventuais ter-

mos aditivos.

Art. 35. O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico conside-

rará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos 

licitantes, e o edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atri-

buída aos vencedores.

Parágrafo único. O critério de julgamento de que trata o caput deste arti-

go poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de nature-

za técnica, científica ou artística.

Art. 36. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação 

obtida a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, 

das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta.

§ 1º O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo será es-

colhido quando estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a 

ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos 
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mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela 

Administração nas licitações para contratação de:

I – serviços técnicos especializados de natureza predominantemente inte-

lectual, caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser 

preferencialmente empregado;

II – serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de 

domínio restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida 

qualificação;

III – bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação;

IV – obras e serviços especiais de engenharia;

V – objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações 

de execução, com repercussões significativas e concretamente mensuráveis 

sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas 

soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, con-

forme critérios objetivamente definidos no edital de licitação.

§ 2º No julgamento por técnica e preço, deverão ser avaliadas e pondera-

das as propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço apresentadas 

pelos licitantes, na proporção máxima de 70% (setenta por cento) de valora-

ção para a proposta técnica.

§ 3º O desempenho pretérito na execução de contratos com a Adminis-

tração Pública deverá ser considerado na pontuação técnica, observado o 

disposto nos §§ 3º e 4º do art. 88 desta Lei e em regulamento.

Art. 37. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá 

ser realizado por:

I – verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovadas 

por meio da apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços pre-

viamente realizados;

II – atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca de-

signada para esse fim, de acordo com orientações e limites definidos em edi-

tal, considerados a demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia 
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e o programa de trabalho, a qualificação das equipes técnicas e a relação dos 

produtos que serão entregues;

III – atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações 

anteriores aferida nos documentos comprobatórios de que trata o § 3º do art. 

88 desta Lei e em registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP).

§ 1º A banca referida no inciso II do caput deste artigo terá no mínimo 3 

(três) membros e poderá ser composta de:

I – servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros 

permanentes da Administração Pública;

II – profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou 

renome na avaliação dos quesitos especificados em edital, desde que seus 

trabalhos sejam supervisionados por profissionais designados conforme o dis-

posto no art. 7º desta Lei.

§ 2º (VETADO).

Art. 38. No julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço, a ob-

tenção de pontuação devido à capacitação técnico-profissional exigirá que a 

execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do pro-

fissional correspondente.

Art. 39. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusi-

vamente para a celebração de contrato de eficiência, considerará a maior 

economia para a Administração, e a remuneração deverá ser fixada em per-

centual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida 

na execução do contrato.

§ 1º Nas licitações que adotarem o critério de julgamento de que trata 

o caput deste artigo, os licitantes apresentarão:

I – proposta de trabalho, que deverá contemplar:

a) as obras, os serviços ou os bens, com os respectivos prazos de realiza-

ção ou fornecimento;
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b) a economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida asso-

ciada à obra, ao bem ou ao serviço e em unidade monetária;

II – proposta de preço, que corresponderá a percentual sobre a econo-

mia que se estima gerar durante determinado período, expressa em unidade 

monetária.

§ 2º O edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos de mensura-

ção da economia gerada com a execução do contrato, que servirá de base de 

cálculo para a remuneração devida ao contratado.

§ 3º Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o 

resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de 

trabalho, deduzida a proposta de preço.

§ 4º Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de 

eficiência:

I – a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será 

descontada da remuneração do contratado;

II – se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida 

for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-

-se-á, ainda, a outras sanções cabíveis.

Seção IV

Disposições Setoriais

Subseção I

Das Compras

Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de 

consumo anual e observar o seguinte:

I – condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado;

II – processamento por meio de sistema de registro de preços, quando 

pertinente;
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III – determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em fun-

ção de consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre 

que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o forneci-

mento contínuo;

IV – condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterio-

ração do material;

V – atendimento aos princípios:

a) da padronização, considerada a compatibilidade de especificações esté-

ticas, técnicas ou de desempenho;

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente 

vantajoso;

c) da responsabilidade fiscal, mediante a comparação da despesa estima-

da com a prevista no orçamento.

§ 1º O termo de referência deverá conter os elementos previstos no inciso 

XXIII do caput do art. 6º desta Lei, além das seguintes informações:

I – especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo ele-

trônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, 

compatibilidade, durabilidade e segurança;

II – indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para rece-

bimentos provisório e definitivo, quando for o caso;

III – especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e 

assistência técnica, quando for o caso.

§ 2º Na aplicação do princípio do parcelamento, referente às compras, 

deverão ser considerados:

I – a viabilidade da divisão do objeto em lotes;

II – o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à 

economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de 

qualidade; e

III – o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concen-

tração de mercado.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art6xxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art6xxiii


1240

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 3º O parcelamento não será adotado quando:

I – a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou 

a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo 

fornecedor;

II – o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e hou-

ver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;

III – o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornece-

dor exclusivo.

§ 4º Em relação à informação de que trata o inciso III do § 1º deste arti-

go, desde que fundamentada em estudo técnico preliminar, a Administração 

poderá exigir que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam 

prestados mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade 

de prestação de serviços localizada em distância compatível com suas ne-

cessidades.

Art. 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a Ad-

ministração poderá excepcionalmente:

I – indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente jus-

tificado, nas seguintes hipóteses:

a) em decorrência da necessidade de padronização do objeto;

b) em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com pla-

taformas e padrões já adotados pela Administração;

c) quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de 

um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do 

contratante;

d) quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem com-

preendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo 

aptos a servir apenas como referência;

II – exigir amostra ou prova de conceito do bem no procedimento de pré-

-qualificação permanente, na fase de julgamento das propostas ou de lan-

ces, ou no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, 
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desde que previsto no edital da licitação e justificada a necessidade de sua 

apresentação;

III – vedar a contratação de marca ou produto, quando, mediante pro-

cesso administrativo, restar comprovado que produtos adquiridos e utilizados 

anteriormente pela Administração não atendem a requisitos indispensáveis 

ao pleno adimplemento da obrigação contratual;

IV – solicitar, motivadamente, carta de solidariedade emitida pelo fabri-

cante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor 

ou distribuidor.

Parágrafo único. A exigência prevista no inciso II do caput deste arti-

go restringir-se-á ao licitante provisoriamente vencedor quando realizada na 

fase de julgamento das propostas ou de lances.

Art. 42. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes 

como similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital será admitida 

por qualquer um dos seguintes meios:

I – comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas 

determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro;

II – declaração de atendimento satisfatório emitida por outro órgão ou 

entidade de nível federativo equivalente ou superior que tenha adquirido 

o produto;

III – certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que 

possibilite a aferição da qualidade e da conformidade do produto ou do pro-

cesso de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, emitido por instituição 

oficial competente ou por entidade credenciada.

§ 1º O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, 

certificação de qualidade do produto por instituição credenciada pelo Conse-

lho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).

§ 2º A Administração poderá, nos termos do edital de licitação, oferecer 

protótipo do objeto pretendido e exigir, na fase de julgamento das propostas, 
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amostras do licitante provisoriamente vencedor, para atender a diligência ou, 

após o julgamento, como condição para firmar contrato.

§ 3º No interesse da Administração, as amostras a que se refere o § 2º 

deste artigo poderão ser examinadas por instituição com reputação ético-pro-

fissional na especialidade do objeto, previamente indicada no edital.

Art. 43. O processo de padronização deverá conter:

I – parecer técnico sobre o produto, considerados especificações técnicas 

e estéticas, desempenho, análise de contratações anteriores, custo e condi-

ções de manutenção e garantia;

II – despacho motivado da autoridade superior, com a adoção do padrão;

III – síntese da justificativa e descrição sucinta do padrão definido, divul-

gadas em sítio eletrônico oficial.

§ 1º É permitida a padronização com base em processo de outro órgão 

ou entidade de nível federativo igual ou superior ao do órgão adquirente, de-

vendo o ato que decidir pela adesão a outra padronização ser devidamente 

motivado, com indicação da necessidade da Administração e dos riscos decor-

rentes dessa decisão, e divulgado em sítio eletrônico oficial.

§ 2º As contratações de soluções baseadas em software de uso disse-

minado serão disciplinadas em regulamento que defina processo de gestão 

estratégica das contratações desse tipo de solução.

Art. 44. Quando houver a possibilidade de compra ou de locação de bens, 

o estudo técnico preliminar deverá considerar os custos e os benefícios de 

cada opção, com indicação da alternativa mais vantajosa.

Subseção II

Das Obras e Serviços de Engenharia

Art. 45. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, 

especialmente, as normas relativas a:

I – disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gera-

dos pelas obras contratadas;
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II – mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão 

definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

III – utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, com-

provadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recur-

sos naturais;

IV – avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística;

V – proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, 

inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas 

obras contratadas;

VI – acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilida-

de reduzida.

Art. 46. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são ad-

mitidos os seguintes regimes:

I – empreitada por preço unitário;

II – empreitada por preço global;

III – empreitada integral;

IV – contratação por tarefa;

V – contratação integrada;

VI – contratação semi-integrada;

VII – fornecimento e prestação de serviço associado.

§ 1º É vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto 

executivo, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 18 desta Lei.

§ 2º A Administração é dispensada da elaboração de projeto básico nos 

casos de contratação integrada, hipótese em que deverá ser elaborado an-

teprojeto de acordo com metodologia definida em ato do órgão competente, 

observados os requisitos estabelecidos no inciso XXIV do art. 6º desta Lei.

§ 3º Na contratação integrada, após a elaboração do projeto básico pelo 

contratado, o conjunto de desenhos, especificações, memoriais e cronogra-

ma físico-financeiro deverá ser submetido à aprovação da Administração, que 

avaliará sua adequação em relação aos parâmetros definidos no edital e con-
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formidade com as normas técnicas, vedadas alterações que reduzam a quali-

dade ou a vida útil do empreendimento e mantida a responsabilidade integral 

do contratado pelos riscos associados ao projeto básico.

§ 4º Nos regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital e o 

contrato, sempre que for o caso, deverão prever as providências necessárias 

para a efetivação de desapropriação autorizada pelo poder público, bem como:

I – o responsável por cada fase do procedimento expropriatório;

II – a responsabilidade pelo pagamento das indenizações devidas;

III – a estimativa do valor a ser pago a título de indenização pelos bens 

expropriados, inclusive de custos correlatos;

IV – a distribuição objetiva de riscos entre as partes, incluído o risco pela 

diferença entre o custo da desapropriação e a estimativa de valor e pelos 

eventuais danos e prejuízos ocasionados por atraso na disponibilização dos 

bens expropriados;

V – em nome de quem deverá ser promovido o registro de imissão provi-

sória na posse e o registro de propriedade dos bens a serem desapropriados.

§ 5º Na contratação semi-integrada, mediante prévia autorização da Ad-

ministração, o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a 

superioridade das inovações propostas pelo contratado em termos de redu-

ção de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução 

ou de facilidade de manutenção ou operação, assumindo o contratado a res-

ponsabilidade integral pelos riscos associados à alteração do projeto básico.

§ 6º A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da con-

clusão e da aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos 

às etapas anteriores.

§ 7º (VETADO).

§ 8º (VETADO).

§ 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI 

do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemáti-

ca de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma 
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físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada 

a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou 

referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.

Subseção III

Dos Serviços em Geral

Art. 47. As licitações de serviços atenderão aos princípios:

I – da padronização, considerada a compatibilidade de especificações es-

téticas, técnicas ou de desempenho;

II – do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente 

vantajoso.

§ 1º Na aplicação do princípio do parcelamento deverão ser considerados:

I – a responsabilidade técnica;

II – o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens 

da redução de custos, com divisão do objeto em itens;

III – o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concen-

tração de mercado.

§ 2º Na licitação de serviços de manutenção e assistência técnica, o edi-

tal deverá definir o local de realização dos serviços, admitida a exigência de 

deslocamento de técnico ao local da repartição ou a exigência de que o con-

tratado tenha unidade de prestação de serviços em distância compatível com 

as necessidades da Administração.

Art. 48. Poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades mate-

riais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que consti-

tuam área de competência legal do órgão ou da entidade, vedado à Adminis-

tração ou a seus agentes, na contratação do serviço terceirizado:

I – indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou in-

diretamente o objeto contratado;

II – fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago 

pelo contratado;
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III – estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa 

prestadora de serviço terceirizado;

IV – definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salá-

rios pagos;

V – demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado 

a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação;

VI – prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da 

Administração na gestão interna do contratado.

Parágrafo único. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado 

contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante 

ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fisca-

lização ou na gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressa-

mente do edital de licitação.

Art. 49. A Administração poderá, mediante justificativa expressa, contra-

tar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, des-

de que essa contratação não implique perda de economia de escala, quando:

I – o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e 

simultânea por mais de um contratado; e

II – a múltipla execução for conveniente para atender à Administração.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a Adminis-

tração deverá manter o controle individualizado da execução do objeto con-

tratual relativamente a cada um dos contratados.

Art. 50. Nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusi-

va de mão de obra, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela 

Administração, sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obri-

gações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, 

em especial quanto ao:

I – registro de ponto;
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II – recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso 

semanal remunerado e décimo terceiro salário;

III – comprovante de depósito do FGTS;

IV – recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional;

V – recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos 

empregados dispensados até a data da extinção do contrato;

VI – recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, na forma 

prevista em norma coletiva.

Subseção IV

Da Locação de Imóveis

Art. 51. Ressalvado o disposto no inciso V do caput do art. 74 desta Lei, 

a locação de imóveis deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do 

bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de 

amortização dos investimentos necessários.

Subseção V

Das Licitações Internacionais

Art. 52. Nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se 

às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigên-

cias dos órgãos competentes.

§ 1º Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda 

estrangeira, o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo.

§ 2º O pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado 

em virtude de licitação nas condições de que trata o § 1º deste artigo será 

efetuado em moeda corrente nacional.

§ 3º As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes 

àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro.
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§ 4º Os gravames incidentes sobre os preços constarão do edital e serão 

definidos a partir de estimativas ou médias dos tributos.

§ 5º As propostas de todos os licitantes estarão sujeitas às mesmas regras 

e condições, na forma estabelecida no edital.

§ 6º Observados os termos desta Lei, o edital não poderá prever condições 

de habilitação, classificação e julgamento que constituam barreiras de acesso 

ao licitante estrangeiro, admitida a previsão de margem de preferência para 

bens produzidos no País e serviços nacionais que atendam às normas técnicas 

brasileiras, na forma definida no art. 26 desta Lei.

CAPÍTULO III

DA DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para 

o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle 

prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídi-

co da Administração deverá:

I – apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de 

atribuição de prioridade;

II – redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de 

forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis 

à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados 

em consideração na análise jurídica;

III – (VETADO).

§ 2º (VETADO).

§ 3º Encerrada a instrução do processo sob os aspectos técnico e jurídico, 

a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação conforme dispos-

to no art. 54.

§ 4º Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Admi-

nistração também realizará controle prévio de legalidade de contratações di-
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retas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de 

registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos.

§ 5º É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas 

em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o 

baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem 

ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio 

ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramen-

to jurídico.

§ 6º (VETADO).

Art. 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divul-

gação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no 

Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

§ 1º (VETADO).

§ 2º É facultada a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do 

edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo do órgão 

ou entidade responsável pela licitação ou, no caso de consórcio público, do 

ente de maior nível entre eles, admitida, ainda, a divulgação direta a interes-

sados devidamente cadastrados para esse fim.

§ 3º Após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados 

no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e, se o órgão ou entidade 

responsável pela licitação entender cabível, também no sítio referido no § 2º 

deste artigo, os documentos elaborados na fase preparatória que porventura 

não tenham integrado o edital e seus anexos.

CAPÍTULO IV

DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES

Art. 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, 

contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de:

I – para aquisição de bens:
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a) 8 (oito) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de me-

nor preço ou de maior desconto;

b) 15 (quinze) dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea “a” 

deste inciso;

II – no caso de serviços e obras:

a) 10 (dez) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de 

menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e 

serviços comuns de engenharia;

b) 25 (vinte e cinco) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamen-

to de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais e de 

obras e serviços especiais de engenharia;

c) 60 (sessenta) dias úteis, quando o regime de execução for de contra-

tação integrada;

d) 35 (trinta e cinco) dias úteis, quando o regime de execução for o de 

contratação semi-integrada ou nas hipóteses não abrangidas pelas alíneas 

“a”, “b” e “c” deste inciso;

III – para licitação em que se adote o critério de julgamento de maior lan-

ce, 15 (quinze) dias úteis;

IV – para licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e 

preço ou de melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 (trinta e cinco) dias úteis.

§ 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mes-

ma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos 

dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não compro-

meter a formulação das propostas.

§ 2º Os prazos previstos neste artigo poderão, mediante decisão funda-

mentada, ser reduzidos até a metade nas licitações realizadas pelo Ministério 

da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 56. O modo de disputa poderá ser, isolada ou conjuntamente:

I – aberto, hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por 

meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes;
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II – fechado, hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a 

data e hora designadas para sua divulgação.

§ 1º A utilização isolada do modo de disputa fechado será vedada quando 

adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto.

§ 2º A utilização do modo de disputa aberto será vedada quando adotado 

o critério de julgamento de técnica e preço.

§ 3º Serão considerados intermediários os lances:

I – iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o critério de 

julgamento de maior lance;

II – iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os de-

mais critérios de julgamento.

§ 4º Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à 

proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por 

cento), a Administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos ter-

mos estabelecidos no instrumento convocatório, para a definição das demais 

colocações.

§ 5º Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamen-

to, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por 

meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos 

unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indire-

tas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados 

ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitá-

rios, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contrata-

ção semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais 

adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar ex-

cepcional aditamento posterior do contrato.

Art. 57. O edital de licitação poderá estabelecer intervalo mínimo de di-

ferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.
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Art. 58. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, 

a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, 

como requisito de pré-habilitação.

§ 1º A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% (um por cento) 

do valor estimado para a contratação.

§ 2º A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 

(dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for 

declarada fracassada a licitação.

§ 3º Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a re-

cusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a 

contratação.

§ 4º A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que 

trata o § 1º do art. 96 desta Lei.

CAPÍTULO V

DO JULGAMENTO

Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:

I – contiverem vícios insanáveis;

II – não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

III – apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orça-

mento estimado para a contratação;

IV – não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

Administração;

V – apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do 

edital, desde que insanável.

§ 1º A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclu-

sivamente em relação à proposta mais bem classificada.

§ 2º A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilida-

de das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme 

disposto no inciso IV do caput deste artigo.
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§ 3º No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito 

de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço 

global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, obser-

vado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado no 

edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexe-

quíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco 

por cento) do valor orçado pela Administração.

§ 5º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida ga-

rantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta 

e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferen-

ça entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias 

exigíveis de acordo com esta Lei.

Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utiliza-

dos os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

I – disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apre-

sentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

II – avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual 

deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de 

atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

III – desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e 

mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

IV – desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 

orientações dos órgãos de controle.

§ 1º Em igualdade de condições, se não houver desempate, será as-

segurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou 

prestados por:

I – empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal 

do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante 
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ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no ter-

ritório do Estado em que este se localize;

II – empresas brasileiras;

III – empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecno-

logia no País;

IV – empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei 

n. 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

§ 2º As regras previstas no caput deste artigo não prejudicarão a apli-

cação do disposto no art. 44 da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezem-

bro de 2006.

Art. 61. Definido o resultado do julgamento, a Administração poderá ne-

gociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado.

§ 1º A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a 

ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro coloca-

do, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta 

permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

§ 2º A negociação será conduzida por agente de contratação ou comissão 

de contratação, na forma de regulamento, e, depois de concluída, terá seu 

resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo 

licitatório.

CAPÍTULO VI

DA HABILITAÇÃO

Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto 

de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a 

capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em:

I – jurídica;

II – técnica;

III – fiscal, social e trabalhista;

IV – econômico-financeira.
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Art. 63. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguin-

tes disposições:

I – poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atendem aos re-

quisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das infor-

mações prestadas, na forma da lei;

II – será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas 

pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de 

julgamento;

III – serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em 

qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas, 

e apenas do licitante mais bem classificado;

IV – será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de 

reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdên-

cia Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

§ 1º Constará do edital de licitação cláusula que exija dos licitantes, sob 

pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas com-

preendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhis-

tas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas in-

fralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento 

de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

§ 2º Quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível 

para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser 

contratado, o edital de licitação poderá prever, sob pena de inabilitação, a 

necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condições de rea-

lização da obra ou serviço, assegurado a ele o direito de realização de visto-

ria prévia.

§ 3º Para os fins previstos no § 2º deste artigo, o edital de licitação sem-

pre deverá prever a possibilidade de substituição da vistoria por declaração 

formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento 

pleno das condições e peculiaridades da contratação.
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§ 4º Para os fins previstos no § 2º deste artigo, se os licitantes optarem 

por realizar vistoria prévia, a Administração deverá disponibilizar data e ho-

rário diferentes para os eventuais interessados.

Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será per-

mitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede 

de diligência, para:

I – complementação de informações acerca dos documentos já apresen-

tados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à 

época da abertura do certame;

II – atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data 

de recebimento das propostas.

§ 1º Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação 

poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos 

e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e aces-

sível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

§ 2º Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver 

sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à 

habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 

julgamento.

Art. 65. As condições de habilitação serão definidas no edital.

§ 1º As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão aten-

der a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os 

demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

§ 2º A habilitação poderá ser realizada por processo eletrônico de comu-

nicação a distância, nos termos dispostos em regulamento.

Art. 66. A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitan-

te exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada 

por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando 

cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada.
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Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e téc-

nico-operacional será restrita a:

I – apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho pro-

fissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabi-

lidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhan-

tes, para fins de contratação;

II – certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissio-

nal competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional 

na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na 

forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

III – indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento 

adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como 

da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará 

pelos trabalhos;

IV – prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando 

for o caso;

V – registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando 

for o caso;

VI – declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as infor-

mações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação.

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância 

ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que te-

nham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total 

estimado da contratação.

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida 

a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta 

por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações 

de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.
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§ 3º Salvo na contratação de obras e serviços de engenharia, as exigên-

cias a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo, a critério da 

Administração, poderão ser substituídas por outra prova de que o profissional 

ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução 

de serviço de características semelhantes, hipótese em que as provas alter-

nativas aceitáveis deverão ser previstas em regulamento.

§ 4º Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por 

entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, 

salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

§ 5º Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão 

ou atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares 

ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo, 

que não poderá ser superior a 3 (três) anos.

§ 6º Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos I e III 

do caput deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licita-

ção, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equi-

valente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

§ 7º Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista 

no inciso V do caput deste artigo por meio da apresentação, no momento da 

assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profis-

sional competente no Brasil.

§ 8º Será admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos 

pelo licitante que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal téc-

nico referido nos incisos I e III do caput deste artigo.

§ 9º O edital poderá prever, para aspectos técnicos específicos, que a qua-

lificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial 

subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licita-

do, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo 

ao mesmo potencial subcontratado.
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§ 10. Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho 

anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o ates-

tado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade 

desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os se-

guintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica:

I – caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, 

as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa con-

sorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, salvo 

nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natu-

reza predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas 

deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

II – caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, 

as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de 

acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações para 

contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominante-

mente intelectual.

§ 11. Na hipótese do § 10 deste artigo, para fins de comprovação do per-

centual de participação do consorciado, caso este não conste expressamente 

do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão có-

pia do instrumento de constituição do consórcio.

§ 12. Na documentação de que trata o inciso I do caput deste artigo, não 

serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, 

na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções pre-

vistas nos incisos III e IV do caput do art. 156 desta Lei em decorrência de 

orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de 

sua responsabilidade.

Art. 68. As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante 

a verificação dos seguintes requisitos:

I – a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacio-

nal da Pessoa Jurídica (CNPJ);
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II – a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual;

III – a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV – a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

V – a regularidade perante a Justiça do Trabalho;

VI – o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constitui-

ção Federal.

§ 1º Os documentos referidos nos incisos do caput deste artigo poderão 

ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a 

comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico.

§ 2º A comprovação de atendimento do disposto nos incisos III, IV e V 

do caput deste artigo deverá ser feita na forma da legislação específica.

Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão 

econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro con-

trato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices 

econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitató-

rio, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:

I – balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

II – certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor 

da sede do licitante.

§ 1º A critério da Administração, poderá ser exigida declaração, assinada 

por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo 

licitante dos índices econômicos previstos no edital.

§ 2º Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, é vedada a 

exigência de valores mínimos de faturamento anterior e de índices de renta-

bilidade ou lucratividade.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii


1261

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 3º É admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo 

licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financei-

ra, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados.

§ 4º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de 

obras e serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo 

ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do 

valor estimado da contratação.

§ 5º É vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados 

para a avaliação de situação econômico-financeira suficiente para o cumpri-

mento das obrigações decorrentes da licitação.

§ 6º Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-

-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há 

menos de 2 (dois) anos.

Art. 70. A documentação referida neste Capítulo poderá ser:

I – apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio expres-

samente admitido pela Administração;

II – substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade públi-

ca, desde que previsto no edital e que o registro tenha sido feito em obediên-

cia ao disposto nesta Lei;

III – dispensada, total ou parcialmente, nas contratações para entrega 

imediata, nas contratações em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite 

para dispensa de licitação para compras em geral e nas contratações de pro-

duto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R$ 300.000,00 (trezen-

tos mil reais).

Parágrafo único. As empresas estrangeiras que não funcionem no País 

deverão apresentar documentos equivalentes, na forma de regulamento emi-

tido pelo Poder Executivo federal.
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CAPÍTULO VII

DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO

Art. 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os 

recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autorida-

de superior, que poderá:

I – determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

II – revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

III – proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação 

de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

IV – adjudicar o objeto e homologar a licitação.

§ 1º Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os 

atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que 

deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes 

tenha dado causa.

§ 2º O motivo determinante para a revogação do processo licitatório de-

verá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

§ 3º Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia 

manifestação dos interessados.

§ 4º O disposto neste artigo será aplicado, no que couber, à contratação 

direta e aos procedimentos auxiliares da licitação.

CAPÍTULO VIII

DA CONTRATAÇÃO DIRETA

Seção I

Do Processo de Contratação Direta

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de 

inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguin-

tes documentos:
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I – documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técni-

co preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto 

executivo;

II – estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabele-

cida no art. 23 desta Lei;

III – parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem 

o atendimento dos requisitos exigidos;

IV – demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamen-

tários com o compromisso a ser assumido;

V – comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilita-

ção e qualificação mínima necessária;

VI – razão da escolha do contratado;

VII – justificativa de preço;

VIII – autorização da autoridade competente.

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato de-

corrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público 

em sítio eletrônico oficial.

Art. 73. Na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com dolo, 

fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável res-

ponderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras 

sanções legais cabíveis.

Seção II

Da Inexigibilidade de Licitação

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial 

nos casos de:

I – aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação 

de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou represen-

tante comercial exclusivos;
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II – contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio 

de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou 

pela opinião pública;

III – contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natu-

reza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de no-

tória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 

divulgação:

a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos 

executivos;

b) pareceres, perícias e avaliações em geral;

c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 

tributárias;

d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;

e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico;

h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de cam-

po e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros especí-

ficos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se 

enquadrem no disposto neste inciso;

IV – objetos que devam ou possam ser contratados por meio de cre-

denciamento;

V – aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e 

de localização tornem necessária sua escolha.

§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, a Administra-

ção deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de 

exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro 

documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado 

por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a pre-

ferência por marca específica.
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§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se 

empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, decla-

ração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e 

contínua de representação, no País ou em Estado específico, do profissional 

do setor artístico, afastada a possibilidade de contratação direta por inexigi-

bilidade por meio de empresário com representação restrita a evento ou local 

específico.

§ 3º Para fins do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se 

de notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo 

de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, expe-

riência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros 

requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu traba-

lho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto 

do contrato.

§ 4º Nas contratações com fundamento no inciso III do caput deste ar-

tigo, é vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais 

distintos daqueles que tenham justificado a inexigibilidade.

§ 5º Nas contratações com fundamento no inciso V do caput deste artigo, 

devem ser observados os seguintes requisitos:

I – avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de 

adaptações, quando imprescindíveis às necessidades de utilização, e do prazo 

de amortização dos investimentos;

II – certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis 

que atendam ao objeto;

III – justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser com-

prado ou locado pela Administração e que evidenciem vantagem para ela.
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Seção III

Da Dispensa de Licitação

Art. 75. É dispensável a licitação:

I – para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem 

mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de ma-

nutenção de veículos automotores;

II – para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cin-

quenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

III – para contratação que mantenha todas as condições definidas em 

edital de licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificar que 

naquela licitação:

a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas pro-

postas válidas;

b) as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente su-

periores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos 

órgãos oficiais competentes;

IV – para contratação que tenha por objeto:

a) bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira ne-

cessários à manutenção de equipamentos, a serem adquiridos do fornecedor 

original desses equipamentos durante o período de garantia técnica, quando 

essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;

b) bens, serviços, alienações ou obras, nos termos de acordo internacional 

específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas 

forem manifestamente vantajosas para a Administração;

c) produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação, no 

caso de obras e serviços de engenharia, ao valor de R$ 300.000,00 (trezentos 

mil reais);

d) transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de 

exploração de criação protegida, nas contratações realizadas por instituição 
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científica, tecnológica e de inovação (ICT) pública ou por agência de fomento, 

desde que demonstrada vantagem para a Administração;

e) hortifrutigranjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, no período neces-

sário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipótese 

em que a contratação será realizada diretamente com base no preço do dia;

f) bens ou serviços produzidos ou prestados no País que envolvam, cumu-

lativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional;

g) materiais de uso das Forças Armadas, com exceção de materiais de uso 

pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padroni-

zação requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e 

terrestres, mediante autorização por ato do comandante da força militar;

h) bens e serviços para atendimento dos contingentes militares das forças 

singulares brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, hipótese 

em que a contratação deverá ser justificada quanto ao preço e à escolha do 

fornecedor ou executante e ratificada pelo comandante da força militar;

i) abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estada eventual 

de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas se-

des, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento;

j) coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos 

recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, 

realizados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pes-

soas 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;

k) aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de au-

tenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com 

elas compatível;

l) serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos des-

tinados ao rastreamento e à obtenção de provas previstas nos incisos II e V 
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do caput do art. 3º da Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013, quando houver 

necessidade justificada de manutenção de sigilo sobre a investigação;

m) aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento 

de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde;

V – para contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 

3º, 3º-A, 4º, 5º e 20 da Lei n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados 

os princípios gerais de contratação constantes da referida Lei;

VI – para contratação que possa acarretar comprometimento da segurança 

nacional, nos casos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa, median-

te demanda dos comandos das Forças Armadas ou dos demais ministérios;

VII – nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção 

federal ou de grave perturbação da ordem;

VIII – nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando carac-

terizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo 

ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pes-

soas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, 

e somente para aquisição dos 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 1 (um) ano, contado da data de ocorrên-

cia da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos 

contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto 

neste inciso;

IX – para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de 

bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem 

a Administração Pública e que tenham sido criados para esse fim específico, 

desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

X – quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular 

preços ou normalizar o abastecimento;

XI – para celebração de contrato de programa com ente federativo ou 

com entidade de sua Administração Pública indireta que envolva prestação de 
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serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de 

consórcio público ou em convênio de cooperação;

XII – para contratação em que houver transferência de tecnologia de pro-

dutos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme elencados 

em ato da direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses 

produtos durante as etapas de absorção tecnológica, e em valores compatí-

veis com aqueles definidos no instrumento firmado para a transferência de 

tecnologia;

XIII – para contratação de profissionais para compor a comissão de avalia-

ção de critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de notória 

especialização;

XIV – para contratação de associação de pessoas com deficiência, sem fins 

lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgão ou entidade da Adminis-

tração Pública, para a prestação de serviços, desde que o preço contratado 

seja compatível com o praticado no mercado e os serviços contratados sejam 

prestados exclusivamente por pessoas com deficiência;

XV – para contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade 

estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, exten-

são, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à ino-

vação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, 

ou para contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa 

presa, desde que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profis-

sional e não tenha fins lucrativos;

XVI – para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de in-

sumos estratégicos para a saúde produzidos 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 de estímulo à inova-

ção, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução 

desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia 
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de produtos estratégicos para o SUS, nos termos do inciso XII do caput des-

te artigo, e que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior 

à entrada em vigor desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível 

com o praticado no mercado.

§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos 

nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser observados:

I – o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respec-

tiva unidade gestora;

II – o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, 

entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de 

atividade.

§ 2º Os valores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão 

duplicados para compras, obras e serviços contratados por consórcio públi-

co ou por autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas na 

forma da lei.

§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo 

serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico 

oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do obje-

to pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter 

propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a 

proposta mais vantajosa.

§ 4º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo 

serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extra-

to deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional 

de Contratações Públicas (PNCP).

§ 5º A dispensa prevista na alínea “c” do inciso IV do caput deste artigo, 

quando aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos 

especiais instituídos em regulamentação específica.

§ 6º Para os fins do inciso VIII do caput deste artigo, considera-se emer-

gencial a contratação por dispensa com objetivo de manter a continuidade do 
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serviço público, e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado 

na forma do art. 23 desta Lei e adotadas as providências necessárias para a 

conclusão do processo licitatório, sem prejuízo de apuração de responsabili-

dade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial.

§ 7º Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo às contratações de até 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) de serviços de manutenção de veículos automo-

tores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o forneci-

mento de peças.

CAPÍTULO IX

DAS ALIENAÇÕES

Art. 76. 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 – tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e 

às fundações, exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na mo-

dalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de:

a) dação em pagamento;

b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da Ad-

ministração Pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas 

alíneas “f”, “g” e “h” deste inciso;

c) permuta por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às 

finalidades precípuas da Administração, desde que a diferença apurada não 

ultrapasse a metade do valor do imóvel que será ofertado pela União, segun-

do avaliação prévia, e ocorra a torna de valores, sempre que for o caso;

d) investidura;

e) venda a outro órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer 

esfera de governo;

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de 

uso, locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, 
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destinados ou efetivamente usados em programas de habitação ou de regu-

larização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da 

Administração Pública;

g) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de 

uso, locação e permissão de uso de bens imóveis comerciais de âmbito local, 

com área de até 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) e destina-

dos a programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos 

por órgão ou entidade da Administração Pública;

h) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de 

terras públicas rurais da União e do Instituto Nacional de Colonização e Refor-

ma Agrária (Incra) onde incidam ocupações até o limite de que trata o § 1º do 

art. 6º da Lei n. 11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de regularização 

fundiária, atendidos os requisitos legais;

i) legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei n. 6.383, de 7 de 

dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Adminis-

tração Pública competentes;

j) legitimação fundiária e legitimação de posse de que trata a Lei n. 13.465, 

de 11 de julho de 2017;

II – tratando-se de bens móveis, dependerá de licitação na modalidade 

leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de:

a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, 

após avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à 

escolha de outra forma de alienação;

b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Ad-

ministração Pública;

c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a 

legislação específica;

d) venda de títulos, observada a legislação pertinente;

e) venda de bens produzidos ou comercializados por entidades da Admi-

nistração Pública, em virtude de suas finalidades;
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f) venda de materiais e equipamentos sem utilização previsível por quem 

deles dispõe para outros órgãos ou entidades da Administração Pública.

§ 1º A alienação de bens imóveis da Administração Pública cuja aquisição 

tenha sido derivada de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento 

dispensará autorização legislativa e exigirá apenas avaliação prévia e licitação 

na modalidade leilão.

§ 2º Os imóveis doados com base na alínea “b” do inciso I do caput des-

te artigo, cessadas as razões que justificaram sua doação, serão revertidos 

ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada sua alienação pelo be-

neficiário.

§ 3º A Administração poderá conceder título de propriedade ou de direito 

real de uso de imóvel, admitida a dispensa de licitação, quando o uso des-

tinar-se a:

I – outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer que seja 

a localização do imóvel;

II – pessoa natural que, nos termos de lei, regulamento ou ato normativo 

do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, 

de ocupação mansa e pacífica e de exploração direta sobre área rural, ob-

servado o limite de que trata o § 1º do art. 6º da Lei n. 11.952, de 25 de 

junho de 2009.

§ 4º A aplicação do disposto no inciso II do § 3º deste artigo será dis-

pensada de autorização legislativa e submeter-se-á aos seguintes condi-

cionamentos:

I – aplicação exclusiva às áreas em que a detenção por particular seja 

comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004;

II – submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e 

administrativo de destinação e de regularização fundiária de terras públicas;

III – vedação de concessão para exploração não contemplada na lei agrá-

ria, nas leis de destinação de terras públicas ou nas normas legais ou admi-

nistrativas de zoneamento ecológico-econômico;
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IV – previsão de extinção automática da concessão, dispensada notifica-

ção, em caso de declaração de utilidade pública, de necessidade pública ou 

de interesse social;

V – aplicação exclusiva a imóvel situado em zona rural e não sujeito a 

vedação, impedimento ou inconveniente à exploração mediante atividade 

agropecuária;

VI – limitação a áreas de que trata o § 1º do art. 6º da Lei n. 11.952, de 

25 de junho de 2009, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores;

VII – acúmulo com o quantitativo de área decorrente do caso previsto na 

alínea “i” do inciso I do caput deste artigo até o limite previsto no inciso VI 

deste parágrafo.

§ 5º Entende-se por investidura, para os fins desta Lei, a:

I – alienação, ao proprietário de imóvel lindeiro, de área remanescente 

ou resultante de obra pública que se tornar inaproveitável isoladamente, por 

preço que não seja inferior ao da avaliação nem superior a 50% (cinquenta 

por cento) do valor máximo permitido para dispensa de licitação de bens e 

serviços previsto nesta Lei;

II – alienação, ao legítimo possuidor direto ou, na falta dele, ao poder pú-

blico, de imóvel para fins residenciais construído em núcleo urbano anexo a 

usina hidrelétrica, desde que considerado dispensável na fase de operação da 

usina e que não integre a categoria de bens reversíveis ao final da concessão.

§ 6º A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, 

obrigatoriamente, os encargos, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de 

reversão, sob pena de nulidade do ato, dispensada a licitação em caso de in-

teresse público devidamente justificado.

§ 7º Na hipótese do § 6º deste artigo, caso o donatário necessite ofe-

recer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e as 

demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor 

do doador.
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Art. 77. Para a venda de bens imóveis, será concedido direito de prefe-

rência ao licitante que, submetendo-se a todas as regras do edital, comprove 

a ocupação do imóvel objeto da licitação.

CAPÍTULO X

DOS INSTRUMENTOS AUXILIARES

Seção I

Dos Procedimentos Auxiliares

Art. 78. São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações 

regidas por esta Lei:

I – credenciamento;

II – pré-qualificação;

III – procedimento de manifestação de interesse;

IV – sistema de registro de preços;

V – registro cadastral.

§ 1º Os procedimentos auxiliares de que trata o caput deste artigo obe-

decerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento.

§ 2º O julgamento que decorrer dos procedimentos auxiliares das licita-

ções previstos nos incisos II e III do caput deste artigo seguirá o mesmo 

procedimento das licitações.

Seção II

Do Credenciamento

Art. 79. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de 

contratação:

I – paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a 

Administração a realização de contratações simultâneas em condições pa-

dronizadas;
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II – com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contra-

tado está a cargo do beneficiário direto da prestação;

III – em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor da 

prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por 

meio de processo de licitação.

Parágrafo único. Os procedimentos de credenciamento serão definidos em 

regulamento, observadas as seguintes regras:

I – a Administração deverá divulgar e manter à disposição do público, em 

sítio eletrônico oficial, edital de chamamento de interessados, de modo a per-

mitir o cadastramento permanente de novos interessados;

II – na hipótese do inciso I do caput deste artigo, quando o objeto não 

permitir a contratação imediata e simultânea de todos os credenciados, deve-

rão ser adotados critérios objetivos de distribuição da demanda;

III – o edital de chamamento de interessados deverá prever as condições 

padronizadas de contratação e, nas hipóteses dos incisos I e II do caput des-

te artigo, deverá definir o valor da contratação;

IV – na hipótese do inciso III do caput deste artigo, a Administração de-

verá registrar as cotações de mercado vigentes no momento da contratação;

V – não será permitido o cometimento a terceiros do objeto contratado 

sem autorização expressa da Administração;

VI – será admitida a denúncia por qualquer das partes nos prazos fixados 

no edital.

Seção III

Da Pré-Qualificação

Art. 80. A pré-qualificação é o procedimento técnico-administrativo para 

selecionar previamente:

I – licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de fu-

tura licitação ou de licitação vinculada a programas de obras ou de serviços 

objetivamente definidos;
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II – bens que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabeleci-

das pela Administração.

§ 1º Na pré-qualificação observar-se-á o seguinte:

I – quando aberta a licitantes, poderão ser dispensados os documentos 

que já constarem do registro cadastral;

II – quando aberta a bens, poderá ser exigida a comprovação de qualidade.

§ 2º O procedimento de pré-qualificação ficará permanentemente aberto 

para a inscrição de interessados.

§ 3º Quanto ao procedimento de pré-qualificação, constarão do edital:

I – as informações mínimas necessárias para definição do objeto;

II – a modalidade, a forma da futura licitação e os critérios de julgamento.

§ 4º A apresentação de documentos far-se-á perante órgão ou comissão 

indicada pela Administração, que deverá examiná-los no prazo máximo de 

10 (dez) dias úteis e determinar correção ou reapresentação de documentos, 

quando for o caso, com vistas à ampliação da competição.

§ 5º Os bens e os serviços pré-qualificados deverão integrar o catálogo de 

bens e serviços da Administração.

§ 6º A pré-qualificação poderá ser realizada em grupos ou segmentos, 

segundo as especialidades dos fornecedores.

§ 7º A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, com alguns ou todos os 

requisitos técnicos ou de habilitação necessários à contratação, assegurada, 

em qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes.

§ 8º Quanto ao prazo, a pré-qualificação terá validade:

I – de 1 (um) ano, no máximo, e poderá ser atualizada a qualquer tempo;

II – não superior ao prazo de validade dos documentos apresentados pe-

los interessados.

§ 9º Os licitantes e os bens pré-qualificados serão obrigatoriamente divul-

gados e mantidos à disposição do público.

§ 10. A licitação que se seguir ao procedimento da pré-qualificação poderá 

ser restrita a licitantes ou bens pré-qualificados.
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Seção IV

Do Procedimento de Manifestação de Interesse

Art. 81. A Administração poderá solicitar à iniciativa privada, mediante 

procedimento aberto de manifestação de interesse a ser iniciado com a pu-

blicação de edital de chamamento público, a propositura e a realização de 

estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que 

contribuam com questões de relevância pública, na forma de regulamento.

§ 1º Os estudos, as investigações, os levantamentos e os projetos vincu-

lados à contratação e de utilidade para a licitação, realizados pela Adminis-

tração ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados, e o 

vencedor da licitação deverá ressarcir os dispêndios correspondentes, confor-

me especificado no edital.

§ 2º A realização, pela iniciativa privada, de estudos, investigações, le-

vantamentos e projetos em decorrência do procedimento de manifestação de 

interesse previsto no caput deste artigo:

I – não atribuirá ao realizador direito de preferência no processo licitatório;

II – não obrigará o poder público a realizar licitação;

III – não implicará, por si só, direito a ressarcimento de valores envolvidos 

em sua elaboração;

IV – será remunerada somente pelo vencedor da licitação, vedada, em 

qualquer hipótese, a cobrança de valores do poder público.

§ 3º Para aceitação dos produtos e serviços de que trata o caput deste 

artigo, a Administração deverá elaborar parecer fundamentado com a de-

monstração de que o produto ou serviço entregue é adequado e suficiente à 

compreensão do objeto, de que as premissas adotadas são compatíveis com 

as reais necessidades do órgão e de que a metodologia proposta é a que pro-

picia maior economia e vantagem entre as demais possíveis.

§ 4º O procedimento previsto no caput deste artigo poderá ser restrito a 

startups, assim considerados os microempreendedores individuais, as micro-

empresas e as empresas de pequeno porte, de natureza emergente e com 
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grande potencial, que se dediquem à pesquisa, ao desenvolvimento e à im-

plementação de novos produtos ou serviços baseados em soluções tecnológi-

cas inovadoras que possam causar alto impacto, exigida, na seleção definitiva 

da inovação, validação prévia fundamentada em métricas objetivas, de modo 

a demonstrar o atendimento das necessidades da Administração.

Seção V

Do Sistema de Registro de Preços

Art. 82. O edital de licitação para registro de preços observará as regras 

gerais desta Lei e deverá dispor sobre:

I – as especificidades da licitação e de seu objeto, inclusive a quantidade 

máxima de cada item que poderá ser adquirida;

II – a quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de 

serviços, de unidades de medida;

III – a possibilidade de prever preços diferentes:

a) quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes;

b) em razão da forma e do local de acondicionamento;

c) quando admitida cotação variável em razão do tamanho do lote;

d) por outros motivos justificados no processo;

IV – a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitati-

vo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela;

V – o critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou o 

de maior desconto sobre tabela de preços praticada no mercado;

VI – as condições para alteração de preços registrados;

VII – o registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde 

que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegu-

rada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação;

VIII – a vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma 

ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela 
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de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado 

quantitativo inferior ao máximo previsto no edital;

IX – as hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e suas 

consequências.

§ 1º O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente 

poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a 

adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, 

e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado 

no edital.

§ 2º Na hipótese de que trata o § 1º deste artigo, observados os parâme-

tros estabelecidos nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 23 desta Lei, a contratação pos-

terior de item específico constante de grupo de itens exigirá prévia pesquisa 

de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou entidade.

§ 3º É permitido registro de preços com indicação limitada a unidades de 

contratação, sem indicação do total a ser adquirido, apenas nas seguintes 

situações:

I – quando for a primeira licitação para o objeto e o órgão ou entidade não 

tiver registro de demandas anteriores;

II – no caso de alimento perecível;

III – no caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens.

§ 4º Nas situações referidas no § 3º deste artigo, é obrigatória a indica-

ção do valor máximo da despesa e é vedada a participação de outro órgão ou 

entidade na ata.

§ 5º O sistema de registro de preços poderá ser usado para a contratação 

de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, observadas 

as seguintes condições:

I – realização prévia de ampla pesquisa de mercado;

II – seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento;

III – desenvolvimento obrigatório de rotina de controle;

IV – atualização periódica dos preços registrados;
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V – definição do período de validade do registro de preços;

VI – inclusão, em ata de registro de preços, do licitante que aceitar cotar 

os bens ou serviços em preços iguais aos do licitante vencedor na sequência 

de classificação da licitação e inclusão do licitante que mantiver sua propos-

ta original.

§ 6º O sistema de registro de preços poderá, na forma de regulamento, 

ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação para 

a aquisição de bens ou para a contratação de serviços por mais de um órgão 

ou entidade.

Art. 83. A existência de preços registrados implicará compromisso de for-

necimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a 

contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pre-

tendida, desde que devidamente motivada.

Art. 84. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) 

ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o 

preço vantajoso.

Parágrafo único. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá 

sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.

Art. 85. A Administração poderá contratar a execução de obras e serviços 

de engenharia pelo sistema de registro de preços, desde que atendidos os 

seguintes requisitos:

I – existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e 

operacional;

II – necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser 

contratado.

Art. 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória 

do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento 

público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, 

possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de ou-
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tros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de 

quantidades da contratação.

§ 1º O procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável 

quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante.

§ 2º Se não participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, 

os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição 

de não participantes, observados os seguintes requisitos:

I – apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em si-

tuações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

II – demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os 

valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei;

III – prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do 

fornecedor.

§ 3º A faculdade conferida pelo § 2º deste artigo estará limitada a órgãos 

e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal 

que, na condição de não participantes, desejarem aderir à ata de registro de 

preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital.

§ 4º As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o § 2º 

deste artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta 

por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registra-

dos na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos 

participantes.

§ 5º O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a 

que se refere o § 2º deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro 

do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de 

órgãos não participantes que aderirem.

§ 6º A adesão à ata de registro de preços de órgão ou entidade geren-

ciadora do Poder Executivo federal por órgãos e entidades da Administração 

Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de trans-
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ferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o § 5º deste 

artigo se destinada à execução descentralizada de programa ou projeto fe-

deral e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores 

praticados no mercado na forma do art. 23 desta Lei.

§ 7º Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo 

médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, 

estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerencia-

da pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite de que trata o § 5º 

deste artigo.

§ 8º Será vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública federal 

a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade esta-

dual, distrital ou municipal.

Seção VI

Do Registro Cadastral

Art. 87. Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da Administração 

Pública deverão utilizar o sistema de registro cadastral unificado disponível 

no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), para efeito de cadastro 

unificado de licitantes, na forma disposta em regulamento.

§ 1º O sistema de registro cadastral unificado será público e deverá ser 

amplamente divulgado e estar permanentemente aberto aos interessados, e 

será obrigatória a realização de chamamento público pela internet, no míni-

mo anualmente, para atualização dos registros existentes e para ingresso de 

novos interessados.

§ 2º É proibida a exigência, pelo órgão ou entidade licitante, de registro 

cadastral complementar para acesso a edital e anexos.

§ 3º A Administração poderá realizar licitação restrita a fornecedores ca-

dastrados, atendidos os critérios, as condições e os limites estabelecidos em 

regulamento, bem como a ampla publicidade dos procedimentos para o ca-

dastramento.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art23


1284

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 4º Na hipótese a que se refere o § 3º deste artigo, será admitido forne-

cedor que realize seu cadastro dentro do prazo previsto no edital para apre-

sentação de propostas.

Art. 88. Ao requerer, a qualquer tempo, inscrição no cadastro ou a sua 

atualização, o interessado fornecerá os elementos necessários exigidos para 

habilitação previstos nesta Lei.

§ 1º O inscrito, considerada sua área de atuação, será classificado por 

categorias, subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econô-

mico-financeira avaliada, de acordo com regras objetivas divulgadas em sítio 

eletrônico oficial.

§ 2º Ao inscrito será fornecido certificado, renovável sempre que atualizar 

o registro.

§ 3º A atuação do contratado no cumprimento de obrigações assumi-

das será avaliada pelo contratante, que emitirá documento comprobatório da 

avaliação realizada, com menção ao seu desempenho na execução contratu-

al, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais 

penalidades aplicadas, o que constará do registro cadastral em que a inscri-

ção for realizada.

§ 4º A anotação do cumprimento de obrigações pelo contratado, de que 

trata o § 3º deste artigo, será condicionada à implantação e à regulamenta-

ção do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, apto à realização 

do registro de forma objetiva, em atendimento aos princípios da impessoali-

dade, da igualdade, da isonomia, da publicidade e da transparência, de modo 

a possibilitar a implementação de medidas de incentivo aos licitantes que 

possuírem ótimo desempenho anotado em seu registro cadastral.

§ 5º A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o re-

gistro de inscrito que deixar de satisfazer exigências determinadas por esta 

Lei ou por regulamento.

§ 6º O interessado que requerer o cadastro na forma do caput deste arti-

go poderá participar de processo licitatório até a decisão da Administração, e 
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a celebração do contrato ficará condicionada à emissão do certificado referido 

no § 2º deste artigo.

TÍTULO III

DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO I

DA FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

Art. 89. Os contratos de que trata esta Lei regular-se-ão pelas suas cláu-

sulas e pelos preceitos de direito público, e a eles serão aplicados, supletiva-

mente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direi-

to privado.

§ 1º Todo contrato deverá mencionar os nomes das partes e os de seus 

representantes, a finalidade, o ato que autorizou sua lavratura, o número do 

processo da licitação ou da contratação direta e a sujeição dos contratantes 

às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.

§ 2º Os contratos deverão estabelecer com clareza e precisão as condi-

ções para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, as 

obrigações e as responsabilidades das partes, em conformidade com os ter-

mos do edital de licitação e os da proposta vencedora ou com os termos do 

ato que autorizou a contratação direta e os da respectiva proposta.

Art. 90. A Administração convocará regularmente o licitante vencedor 

para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de lici-

tação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas nesta Lei.

§ 1º O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual 

período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente 

justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.
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§ 2º Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o 

termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no 

prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições pro-

postas pelo licitante vencedor.

§ 3º Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem 

convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromis-

sos assumidos.

§ 4º Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos ter-

mos do § 2º deste artigo, a Administração, observados o valor estimado e sua 

eventual atualização nos termos do edital, poderá:

I – convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de 

classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do 

preço do adjudicatário;

II – adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitan-

tes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a ne-

gociação de melhor condição.

§ 5º A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Ad-

ministração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e 

o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da 

garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante.

§ 6º A regra do § 5º não se aplicará aos licitantes remanescentes convo-

cados na forma do inciso I do § 4º deste artigo.

§ 7º Será facultada à Administração a convocação dos demais licitantes 

classificados para a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de 

fornecimento em consequência de rescisão contratual, observados os mes-

mos critérios estabelecidos nos §§ 2º e 4º deste artigo.
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Art. 91. Os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão jun-

tados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e manti-

dos à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

§ 1º Será admitida a manutenção em sigilo de contratos e de termos aditi-

vos quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, nos termos 

da legislação que regula o acesso à informação.

§ 2º Contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão formalizados 

por escritura pública lavrada em notas de tabelião, cujo teor deverá ser divul-

gado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

§ 3º Será admitida a forma eletrônica na celebração de contratos e de ter-

mos aditivos, atendidas as exigências previstas em regulamento.

§ 4º Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a 

Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar 

o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de ini-

doneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respecti-

vo processo.

Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:

I – o objeto e seus elementos característicos;

II – a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor 

ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta;

III – a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos 

casos omissos;

IV – o regime de execução ou a forma de fornecimento;

V – o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a 

periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização mone-

tária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

VI – os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo 

para liquidação e para pagamento;
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VII – os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, ob-

servação e recebimento definitivo, quando for o caso;

VIII – o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classifica-

ção funcional programática e da categoria econômica;

IX – a matriz de risco, quando for o caso;

X – o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando 

for o caso;

XI – o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio 

econômico-financeiro, quando for o caso;

XII – as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando 

exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de ante-

cipação de valores a título de pagamento;

XIII – o prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos míni-

mos estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições 

de manutenção e assistência técnica, quando for o caso;

XIV – os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabí-

veis e os valores das multas e suas bases de cálculo;

XV – as condições de importação e a data e a taxa de câmbio para con-

versão, quando for o caso;

XVI – a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 

condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na 

contratação direta;

XVII – a obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de 

cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa 

com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;

XVIII – o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos defini-

dos em regulamento;

XIX – os casos de extinção.
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§ 1º Os contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físi-

cas ou jurídicas, inclusive as domiciliadas no exterior, deverão conter cláusula 

que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qual-

quer questão contratual, ressalvadas as seguintes hipóteses:

I – licitação internacional para a aquisição de bens e serviços cujo paga-

mento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo 

financeiro internacional de que o Brasil faça parte ou por agência estrangeira 

de cooperação;

II – contratação com empresa estrangeira para a compra de equipamen-

tos fabricados e entregues no exterior precedida de autorização do Chefe do 

Poder Executivo;

III – aquisição de bens e serviços realizada por unidades administrativas 

com sede no exterior.

§ 2º De acordo com as peculiaridades de seu objeto e de seu regime de 

execução, o contrato conterá cláusula que preveja período antecedente à 

expedição da ordem de serviço para verificação de pendências, liberação de 

áreas ou adoção de outras providências cabíveis para a regularidade do início 

de sua execução.

§ 3º Independentemente do prazo de duração, o contrato deverá conter 

cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço, com data-base 

vinculada à data do orçamento estimado, e poderá ser estabelecido mais de 

um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de merca-

do dos respectivos insumos.

§ 4º Nos contratos de serviços contínuos, observado o interregno mínimo 

de 1 (um) ano, o critério de reajustamento de preços será por:

I – reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedi-

cação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante 

previsão de índices específicos ou setoriais;
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II – repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão 

de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica 

da variação dos custos.

§ 5º Nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que com-

patível com o regime de execução, a medição será mensal.

§ 6º Nos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação ex-

clusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra, o prazo para 

resposta ao pedido de repactuação de preços será preferencialmente de 1 

(um) mês, contado da data do fornecimento da documentação prevista no § 

6º do art. 135 desta Lei.

Art. 93. Nas contratações de projetos ou de serviços técnicos especiali-

zados, inclusive daqueles que contemplem o desenvolvimento de programas 

e aplicações de internet para computadores, máquinas, equipamentos e dis-

positivos de tratamento e de comunicação da informação (software) - e a 

respectiva documentação técnica associada -, o autor deverá ceder todos os 

direitos patrimoniais a eles relativos para a Administração Pública, hipótese 

em que poderão ser livremente utilizados e alterados por ela em outras oca-

siões, sem necessidade de nova autorização de seu autor.

§ 1º Quando o projeto se referir a obra imaterial de caráter tecnológico, 

insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos a que se refere o caput deste 

artigo 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.

§ 2º É facultado à Administração Pública deixar de exigir a cessão de di-

reitos a que se refere o caput deste artigo quando o objeto da contratação 

envolver atividade de pesquisa e desenvolvimento de caráter científico, tec-

nológico ou de inovação, considerados os princípios e os mecanismos institu-

ídos pela Lei n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004.
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§ 3º Na hipótese de posterior alteração do projeto pela Administração 

Pública, o autor deverá ser comunicado, e os registros serão promovidos nos 

órgãos ou entidades competentes.

Art. 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) 

é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos 

e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:

I – 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação;

II – 10 (dez) dias úteis, no caso de contratação direta.

§ 1º Os contratos celebrados em caso de urgência terão eficácia a partir 

de sua assinatura e deverão ser publicados nos prazos previstos nos incisos I 

e II do caput deste artigo, sob pena de nulidade.

§ 2º A divulgação de que trata o caput deste artigo, quando referente à 

contratação de profissional do setor artístico por inexigibilidade, deverá iden-

tificar os custos do cachê do artista, dos músicos ou da banda, quando hou-

ver, do transporte, da hospedagem, da infraestrutura, da logística do evento 

e das demais despesas específicas.

§ 3º No caso de obras, a Administração divulgará em sítio eletrônico ofi-

cial, em até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, os 

quantitativos e os preços unitários e totais que contratar e, em até 45 (qua-

renta e cinco) dias úteis após a conclusão do contrato, os quantitativos exe-

cutados e os preços praticados.

§ 4º (VETADO).

§ 5º (VETADO).

Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hi-

póteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento 

hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de 

compra ou ordem de execução de serviço:

I – dispensa de licitação em razão de valor;
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II – compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos 

quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, 

independentemente de seu valor.

§ 1º Às hipóteses de substituição do instrumento de contrato, aplica-se, 

no que couber, o disposto no art. 92 desta Lei.

§ 2º É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, 

salvo o de pequenas compras ou o de prestação de serviços de pronto paga-

mento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R$ 10.000,00 (dez 

mil reais).

CAPÍTULO II

DAS GARANTIAS

Art. 96. A critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser 

exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia nas contratações 

de obras, serviços e fornecimentos.

§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades 

de garantia:

I – caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a for-

ma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

II – seguro-garantia;

III – fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devida-

mente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

§ 2º Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento 

da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou 

de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o 

adimplemento pela Administração.

§ 3º O edital fixará prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de ho-

mologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação 
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da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista no inciso 

II do § 1º deste artigo.

Art. 97. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento 

das obrigações assumidas pelo contratado perante à Administração, inclusive 

as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento, 

observadas as seguintes regras nas contratações regidas por esta Lei:

I – o prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabe-

lecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes 

à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora;

II – o seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não 

tiver pago o prêmio nas datas convencionadas.

Parágrafo único. Nos contratos de execução continuada ou de fornecimen-

to contínuo de bens e serviços, será permitida a substituição da apólice de 

seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas 

as mesmas condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum 

período fique descoberto, ressalvado o disposto no § 2º do art. 96 desta Lei.

Art. 98. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a garantia 

poderá ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autoriza-

da a majoração desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que 

justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

Parágrafo único. Nas contratações de serviços e fornecimentos contínuos 

com vigência superior a 1 (um) ano, assim como nas subsequentes prorroga-

ções, será utilizado o valor anual do contrato para definição e aplicação dos 

percentuais previstos no caput deste artigo.

Art. 99. Nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande 

vulto, poderá ser exigida a prestação de garantia, na modalidade seguro-ga-

rantia, com cláusula de retomada prevista no art. 102 desta Lei, em percen-

tual equivalente a até 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato.
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Art. 100. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída 

após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva 

da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

Art. 101. Nos casos de contratos que impliquem a entrega de bens pela 

Administração, dos quais o contratado ficará depositário, o valor desses bens 

deverá ser acrescido ao valor da garantia.

Art. 102. Na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital po-

derá exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia e prever 

a obrigação de a seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, 

assumir a execução e concluir o objeto do contrato, hipótese em que:

I – a seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como in-

terveniente anuente e poderá:

a) ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal;

b) acompanhar a execução do contrato principal;

c) ter acesso a auditoria técnica e contábil;

d) requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo 

fornecimento;

II – a emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar 

para a conclusão do contrato, será autorizada desde que demonstrada sua 

regularidade fiscal;

III – a seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato, total ou 

parcialmente.

Parágrafo único. Na hipótese de inadimplemento do contratado, serão ob-

servadas as seguintes disposições:

I – caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isen-

ta da obrigação de pagar a importância segurada indicada na apólice;

II – caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a in-

tegralidade da importância segurada indicada na apólice.
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CAPÍTULO III

DA ALOCAÇÃO DE RISCOS

Art. 103. O contrato poderá identificar os riscos contratuais previstos e 

presumíveis e prever matriz de alocação de riscos, alocando-os entre con-

tratante e contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo 

setor público ou pelo setor privado ou daqueles a serem compartilhados.

§ 1º A alocação de riscos de que trata o caput deste artigo considerará, 

em compatibilidade com as obrigações e os encargos atribuídos às partes no 

contrato, a natureza do risco, o beneficiário das prestações a que se vincula 

e a capacidade de cada setor para melhor gerenciá-lo.

§ 2º Os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras serão pre-

ferencialmente transferidos ao contratado.

§ 3º A alocação dos riscos contratuais será quantificada para fins de pro-

jeção dos reflexos de seus custos no valor estimado da contratação.

§ 4º A matriz de alocação de riscos definirá o equilíbrio econômico-finan-

ceiro inicial do contrato em relação a eventos supervenientes e deverá ser 

observada na solução de eventuais pleitos das partes.

§ 5º Sempre que atendidas as condições do contrato e da matriz de alo-

cação de riscos, será considerado mantido o equilíbrio econômico-financeiro, 

renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio relacio-

nados aos riscos assumidos, exceto no que se refere:

I – às alterações unilaterais determinadas pela Administração, nas hipóte-

ses do inciso I do caput do art. 124 desta Lei;

II – ao aumento ou à redução, por legislação superveniente, dos tributos 

diretamente pagos pelo contratado em decorrência do contrato.

§ 6º Na alocação de que trata o caput deste artigo, poderão ser adotados 

métodos e padrões usualmente utilizados por entidades públicas e privadas, e 

os ministérios e secretarias supervisores dos órgãos e das entidades da Admi-

nistração Pública poderão definir os parâmetros e o detalhamento dos proce-

dimentos necessários a sua identificação, alocação e quantificação financeira.
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CAPÍTULO IV

DAS PRERROGATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 104. O regime jurídico dos contratos instituído por esta Lei confere à 

Administração, em relação a eles, as prerrogativas de:

I – modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades 

de interesse público, respeitados os direitos do contratado;

II – extingui-los, unilateralmente, nos casos especificados nesta Lei;

III – fiscalizar sua execução;

IV – aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

V – ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e 

serviços vinculados ao objeto do contrato nas hipóteses de:

a) risco à prestação de serviços essenciais;

b) necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais 

pelo contratado, inclusive após extinção do contrato.

§ 1º As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não 

poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.

§ 2º Na hipótese prevista no inciso I do caput deste artigo, as cláusulas 

econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mante-

nha o equilíbrio contratual.

CAPÍTULO V

DA DURAÇÃO DOS CONTRATOS

Art. 105. A duração dos contratos regidos por esta Lei será a prevista 

em edital, e deverão ser observadas, no momento da contratação e a cada 

exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a 

previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

Art. 106. A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 

(cinco) anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, observa-

das as seguintes diretrizes:
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I – a autoridade competente do órgão ou entidade contratante deverá 

atestar a maior vantagem econômica vislumbrada em razão da contratação 

plurianual;

II – a Administração deverá atestar, no início da contratação e de cada 

exercício, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a 

vantagem em sua manutenção;

III – a Administração terá a opção de extinguir o contrato, sem ônus, 

quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou 

quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

§ 1º A extinção mencionada no inciso III do caput deste artigo ocorrerá 

apenas na próxima data de aniversário do contrato e não poderá ocorrer em 

prazo inferior a 2 (dois) meses, contado da referida data.

§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo ao aluguel de equipamentos e à uti-

lização de programas de informática.

Art. 107. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser 

prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde 

que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as 

condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permi-

tida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para 

qualquer das partes.

Art. 108. A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até 10 

(dez) anos nas hipóteses previstas nas alíneas “f” e “g” do inciso IV e nos in-

cisos V, VI, XII e XVI do caput do art. 75 desta Lei.

Art. 109. A Administração poderá estabelecer a vigência por prazo inde-

terminado nos contratos em que seja usuária de serviço público oferecido em 

regime de monopólio, desde que comprovada, a cada exercício financeiro, a 

existência de créditos orçamentários vinculados à contratação.

Art. 110. Na contratação que gere receita e no contrato de eficiência que 

gere economia para a Administração, os prazos serão de:

I – até 10 (dez) anos, nos contratos sem investimento;
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II – até 35 (trinta e cinco) anos, nos contratos com investimento, assim 

considerados aqueles que impliquem a elaboração de benfeitorias permanen-

tes, realizadas exclusivamente a expensas do contratado, que serão reverti-

das ao patrimônio da Administração Pública ao término do contrato.

Art. 111. Na contratação que previr a conclusão de escopo predefinido, o 

prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não 

for concluído no período firmado no contrato.

Parágrafo único. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

I – o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas 

sanções administrativas;

II – a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse 

caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução 

contratual.

Art. 112. Os prazos contratuais previstos nesta Lei não excluem nem re-

vogam os prazos contratuais previstos em lei especial.

Art. 113. O contrato firmado sob o regime de fornecimento e prestação 

de serviço associado terá sua vigência máxima definida pela soma do prazo 

relativo ao fornecimento inicial ou à entrega da obra com o prazo relativo ao 

serviço de operação e manutenção, este limitado a 5 (cinco) anos contados 

da data de recebimento do objeto inicial, autorizada a prorrogação na forma 

do art. 107 desta Lei.

Art. 114. O contrato que previr a operação continuada de sistemas es-

truturantes de tecnologia da informação poderá ter vigência máxima de 15 

(quinze) anos.

CAPÍTULO VI

DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS

Art. 115. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de 

acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, e cada parte res-

ponderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
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§ 1º É proibido à Administração retardar imotivadamente a execução de 

obra ou serviço, ou de suas parcelas, inclusive na hipótese de posse do res-

pectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no órgão ou entidade 

contratante.

§ 2º (VETADO).

§ 3º (VETADO).

§ 4º (VETADO).

§ 5º Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do con-

trato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tem-

po correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

§ 6º Nas contratações de obras, verificada a ocorrência do disposto no § 

5º deste artigo por mais de 1 (um) mês, a Administração deverá divulgar, 

em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fácil 

visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o motivo 

e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data 

prevista para o reinício da sua execução.

§ 7º Os textos com as informações de que trata o § 6º deste artigo deve-

rão ser elaborados pela Administração.

Art. 116. Ao longo de toda a execução do contrato, o contratado deverá 

cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para 

reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de 

cargos previstas em outras normas específicas.

Parágrafo único. Sempre que solicitado pela Administração, o contrata-

do deverá comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere 

o caput deste artigo, com a indicação dos empregados que preencherem as 

referidas vagas.

Art. 117. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 

por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração es-

pecialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta 
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Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros 

para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.

§ 1º O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para 

a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

§ 2º O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para 

a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou 

providência que ultrapasse sua competência.

§ 3º O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento 

jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas 

e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução 

contratual.

§ 4º Na hipótese da contratação de terceiros prevista no caput deste ar-

tigo, deverão ser observadas as seguintes regras:

I – a empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil 

objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará 

termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição 

própria e exclusiva de fiscal de contrato;

II – a contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do 

contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado.

Art. 118. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração 

no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

Art. 119. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, recons-

truir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 

em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua exe-

cução ou de materiais nela empregados.

Art. 120. O contratado será responsável pelos danos causados direta-

mente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e 

não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompa-

nhamento pelo contratante.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art7


1301

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Art. 121. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhis-

tas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

§ 1º A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, 

fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo 

seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a 

regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro 

de imóveis, ressalvada a hipótese prevista no § 2º deste artigo.

§ 2º Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime 

de dedicação exclusiva de mão de obra, a Administração responderá solida-

riamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos 

trabalhistas se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obriga-

ções do contratado.

§ 3º Nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação 

exclusiva de mão de obra, para assegurar o cumprimento de obrigações tra-

balhistas pelo contratado, a Administração, mediante disposição em edital ou 

em contrato, poderá, entre outras medidas:

I – exigir caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com 

cobertura para verbas rescisórias inadimplidas;

II – condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações 

trabalhistas vencidas relativas ao contrato;

III – efetuar o depósito de valores em conta vinculada;

IV – em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das 

verbas trabalhistas, que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado;

V – estabelecer que os valores destinados a férias, a décimo terceiro salá-

rio, a ausências legais e a verbas rescisórias dos empregados do contratado 

que participarem da execução dos serviços contratados serão pagos pelo con-

tratante ao contratado somente na ocorrência do fato gerador.

§ 4º Os valores depositados na conta vinculada a que se refere o inciso III 

do § 3º deste artigo são absolutamente impenhoráveis.
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§ 5º O recolhimento das contribuições previdenciárias observará o dispos-

to no art. 31 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991.

Art. 122. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades 

contratuais e legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra, do 

serviço ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Ad-

ministração.

§ 1º O contratado apresentará à Administração documentação que com-

prove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos 

autos do processo correspondente.

§ 2º Regulamento ou edital de licitação poderão vedar, restringir ou esta-

belecer condições para a subcontratação.

§ 3º Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela 

ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entida-

de contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação 

ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônju-

ge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até 

o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de 

licitação.

Art. 123. A Administração terá o dever de explicitamente emitir decisão 

sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos con-

tratos regidos por esta Lei, ressalvados os requerimentos manifestamente 

impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa 

execução do contrato.

Parágrafo único. Salvo disposição legal ou cláusula contratual que estabe-

leça prazo específico, concluída a instrução do requerimento, a Administração 

terá o prazo de 1 (um) mês para decidir, admitida a prorrogação motivada 

por igual período.
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CAPÍTULO VII

DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS E DOS PREÇOS

Art. 124. 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 me-

lhor adequação técnica a seus objetivos;

b) quando for 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 entre as partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do 

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 e vedada 

a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem 

a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de 

obra ou serviço;

d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato 

em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência 

de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que in-

viabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qual-

quer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

§ 1º Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos 

de obras e serviços de engenharia ensejarão apuração de responsabilidade 

do responsável técnico e adoção das providências necessárias para o ressar-

cimento dos danos causados à Administração.
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§ 2º Será aplicado o disposto na alínea “d” do inciso II do caput deste 

artigo às contratações de obras e serviços de engenharia, quando a execução 

for obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, 

desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por cir-

cunstâncias alheias ao contratado.

Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do 

art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas con-

dições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos 

serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamen-

to, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

Art. 126. As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do 

art. 124 desta Lei não poderão transfigurar o objeto da contratação.

Art. 127. Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou 

serviços cujo aditamento se fizer necessário, esses serão fixados por meio 

da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamen-

to-base da Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigen-

tes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 

desta Lei.

Art. 128. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença 

percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não 

poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos 

que modifiquem a planilha orçamentária.

Art. 129. Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou 

serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e os colocado no 

local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos cus-

tos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, 

podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da 

supressão, desde que regularmente comprovados.
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Art. 130. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou di-

minua os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, no 

mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

Art. 131. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconheci-

mento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedi-

da indenização por meio de termo indenizatório.

Parágrafo único. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-

-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de 

eventual prorrogação nos termos do art. 107 desta Lei.

Art. 132. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, 

pelo contratado, das prestações determinadas pela Administração no curso 

da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de an-

tecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no 

prazo máximo de 1 (um) mês.

Art. 133. Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou 

semi-integrada, é vedada a alteração dos valores contratuais, exceto nos se-

guintes casos:

I – para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente 

de caso fortuito ou força maior;

II – por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para 

melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da Adminis-

tração, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do contra-

tado, observados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei;

III – por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-inte-

gradas, nos termos do § 5º do art. 46 desta Lei;

IV – por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos 

como de responsabilidade da Administração.

Art. 134. Os preços contratados serão alterados, para mais ou para me-

nos, conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, 

criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a 
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superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os 

preços contratados.

Art. 135. Os preços dos contratos para serviços contínuos com regime de 

dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra 

serão repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, me-

diante demonstração analítica da variação dos custos contratuais, com data 

vinculada:

I – à da apresentação da proposta, para custos decorrentes do mercado;

II – ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a pro-

posta esteja vinculada, para os custos de mão de obra.

§ 1º A Administração não se vinculará às disposições contidas em acor-

dos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de matéria não 

trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou 

resultados do contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, 

como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, 

bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

§ 2º É vedado a órgão ou entidade contratante vincular-se às disposições 

previstas nos acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tra-

tem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a 

Administração Pública.

§ 3º A repactuação deverá observar o interregno mínimo de 1 (um) 

ano, contado da data da apresentação da proposta ou da data da última 

repactuação.

§ 4º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem 

necessárias, observado o princípio da anualidade do reajuste de preços da 

contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a 

variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferen-

ciadas, como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos 

necessários à execução dos serviços.
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§ 5º Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a 

repactuação a que se refere o inciso II do caput deste artigo poderá ser divi-

dida em tantos quantos forem os acordos, convenções ou dissídios coletivos 

de trabalho das categorias envolvidas na contratação.

§ 6º A repactuação será precedida de solicitação do contratado, acompa-

nhada de demonstração analítica da variação dos custos, por meio de apre-

sentação da planilha de custos e formação de preços, ou do novo acordo, 

convenção ou sentença normativa que fundamenta a repactuação.

Art. 136. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem 

ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, 

como nas seguintes situações:

I – variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactu-

ação de preços previstos no próprio contrato;

II – atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes 

das condições de pagamento previstas no contrato;

III – alterações na razão ou na denominação social do contratado;

IV – empenho de dotações orçamentárias.

CAPÍTULO VIII

DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DOS CONTRATOS

Art. 137. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá 

ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditó-

rio e a ampla defesa, as seguintes situações:

I – não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou 

de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;

II – desatendimento das determinações regulares emitidas pela autori-

dade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autorida-

de superior;

III – alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da em-

presa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;
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IV – decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade 

ou falecimento do contratado;

V – caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos 

da execução do contrato;

VI – atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de ob-

tê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que 

obtida no prazo previsto;

VII – atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupa-

ção ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;

VIII – razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do 

órgão ou da entidade contratante;

IX – não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos pre-

vista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com defi-

ciência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

§ 1º Regulamento poderá especificar procedimentos e critérios para veri-

ficação da ocorrência dos motivos previstos no caput deste artigo.

§ 2º O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes 

hipóteses:

I – supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras 

que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido 

no art. 125 desta Lei;

II – suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administra-

ção, por prazo superior a 3 (três) meses;

III – repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, indepen-

dentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e con-

tratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;

IV – atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, 

dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração 

por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;
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V – não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, 

local ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fon-

tes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso 

ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração 

relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licen-

ciamento ambiental.

§ 3º As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV do § 

2º deste artigo observarão as seguintes disposições:

I – não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave pertur-

bação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato 

ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para 

o qual tenha contribuído;

II – assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cum-

primento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido 

o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma 

da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 desta Lei.

§ 4º Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deverão ser 

notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para 

apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

Art. 138. A extinção do contrato poderá ser:

I – determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no 

caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

II – consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação 

ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Ad-

ministração;

III – determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula com-

promissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

§ 1º A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a ex-

tinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamen-

tada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
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§ 2º Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o 

contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que 

houver sofrido e terá direito a:

I – devolução da garantia;

II – pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção;

III – pagamento do custo da desmobilização.

Art. 139. A extinção determinada por ato unilateral da Administração 

poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei, as seguintes 

consequências:

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, das instalações, dos equipamentos, do 

material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à 

sua continuidade;

III – execução da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da 

não execução;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quan-

do cabível;

c) pagamento das multas devidas à Administração Pública;

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contra-

to pela seguradora, quando cabível;

IV – retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos preju-

ízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas.

§ 1º A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do caput deste 

artigo ficará a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra 

ou ao serviço por execução direta ou indireta.

§ 2º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o ato deverá ser pre-

cedido de autorização expressa do ministro de Estado, do secretário estadual 

ou do secretário municipal competente, conforme o caso.
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CAPÍTULO IX

DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

Art. 140. O objeto do contrato será recebido:

I – em se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fisca-

lização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das 

exigências de caráter técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das 

exigências contratuais;

II – em se tratando de compras:

a) provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompa-

nhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do mate-

rial com as exigências contratuais;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das 

exigências contratuais.

§ 1º O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, 

quando estiver em desacordo com o contrato.

§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabili-

dade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a respon-

sabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites 

estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§ 3º Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisó-

rio e definitivo serão definidos em regulamento ou no contrato.

§ 4º Salvo disposição em contrário constante do edital ou de ato norma-

tivo, os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução 

do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta 

do contratado.

https://www.grancursosonline.com.br


1312

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 5º Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela 

Administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade 

objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

§ 6º Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administração 

não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a 

previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsa-

bilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços 

executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação 

ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção 

identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, 

pela reconstrução ou pela substituição necessárias.

CAPÍTULO X

DOS PAGAMENTOS

Art. 141. No dever de pagamento pela Administração, será observada a 

ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas 

seguintes categorias de contratos:

I – fornecimento de bens;

II – locações;

III – prestação de serviços;

IV – realização de obras.

§ 1º A ordem cronológica referida no caput deste artigo poderá ser al-

terada, mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior 

comunicação ao órgão de controle interno da Administração e ao tribunal de 

contas competente, exclusivamente nas seguintes situações:

I – grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamida-

de pública;

II – pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor 

familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e so-
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ciedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do 

cumprimento do objeto do contrato;

III – pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas 

estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumpri-

mento do objeto do contrato;

IV – pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, 

recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada;

V – pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegu-

rar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das 

atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de 

descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumpri-

mento da missão institucional.

§ 2º A inobservância imotivada da ordem cronológica referida no caput des-

te artigo ensejará a apuração de responsabilidade do agente responsável, ca-

bendo aos órgãos de controle a sua fiscalização.

§ 3º O órgão ou entidade deverá disponibilizar, mensalmente, em seção 

específica de acesso à informação em seu sítio na internet, a ordem cronoló-

gica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem a 

eventual alteração dessa ordem.

Art. 142. Disposição expressa no edital ou no contrato poderá prever 

pagamento em conta vinculada ou pagamento pela efetiva comprovação do 

fato gerador.

Parágrafo único. (VETADO).

Art. 143. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a 

dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser libera-

da no prazo previsto para pagamento.

Art. 144. Na contratação de obras, fornecimentos e serviços, inclusive 

de engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao 

desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, cri-

https://www.grancursosonline.com.br


1314

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

térios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no edital 

de licitação e no contrato.

§ 1º O pagamento poderá ser ajustado em base percentual sobre o valor 

economizado em determinada despesa, quando o objeto do contrato visar 

à implantação de processo de racionalização, hipótese em que as despesas 

correrão à conta dos mesmos créditos orçamentários, na forma de regula-

mentação específica.

§ 2º A utilização de remuneração variável será motivada e respeitará o 

limite orçamentário fixado pela Administração para a contratação.

Art. 145. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, re-

lativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução 

de obras ou à prestação de serviços.

§ 1º A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar 

sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para 

a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, hipótese que deverá ser 

previamente justificada no processo licitatório e expressamente prevista no 

edital de licitação ou instrumento formal de contratação direta.

§ 2º A Administração poderá exigir a prestação de garantia adicional como 

condição para o pagamento antecipado.

§ 3º Caso o objeto não seja executado no prazo contratual, o valor ante-

cipado deverá ser devolvido.

Art. 146. No ato de liquidação da despesa, os serviços de contabilidade 

comunicarão aos órgãos da administração tributária as características da des-

pesa e os valores pagos, conforme o disposto no art. 63 da Lei n. 4.320, de 

17 de março de 1964.

CAPÍTULO XI

DA NULIDADE DOS CONTRATOS

Art. 147. Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na 

execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre 
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a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato so-

mente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse pú-

blico, com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos:

I – impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição 

dos benefícios do objeto do contrato;

II – riscos sociais, ambientais e à segurança da população local decorren-

tes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato;

III – motivação social e ambiental do contrato;

IV – custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas;

V – despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já 

executados;

VI – despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às atividades;

VII – medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade 

para o saneamento dos indícios de irregularidades apontados;

VIII – custo total e estágio de execução física e financeira dos contratos, 

dos convênios, das obras ou das parcelas envolvidas;

IX – fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razão da 

paralisação;

X – custo para realização de nova licitação ou celebração de novo contrato;

XI – custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação.

Parágrafo único. Caso a paralisação ou anulação não se revele medida de 

interesse público, o poder público deverá optar pela continuidade do contrato 

e pela solução da irregularidade por meio de indenização por perdas e danos, 

sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalida-

des cabíveis.

Art. 148. A declaração de nulidade do contrato administrativo requererá 

análise prévia do interesse público envolvido, na forma do art. 147 desta Lei, 

e operará retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato de-

veria produzir ordinariamente e desconstituindo os já produzidos.
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§ 1º Caso não seja possível o retorno à situação fática anterior, a nulidade 

será resolvida pela indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração 

de responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis.

§ 2º Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas à conti-

nuidade da atividade administrativa, poderá decidir que ela só tenha eficácia 

em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratação, por prazo de 

até 6 (seis) meses, prorrogável uma única vez.

Art. 149. A nulidade não exonerará a Administração do dever de indenizar 

o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou 

tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, 

desde que não lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de 

quem lhe tenha dado causa.

Art. 150. Nenhuma contratação será feita sem a caracterização adequada 

de seu objeto e sem a indicação dos créditos orçamentários para pagamento 

das parcelas contratuais vincendas no exercício em que for realizada a con-

tratação, sob pena de nulidade do ato e de responsabilização de quem lhe 

tiver dado causa.

CAPÍTULO XII

DOS MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

Art. 151. Nas contratações regidas por esta Lei, poderão ser utilizados 

meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente 

a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem.

Parágrafo único. Será aplicado o disposto no caput deste artigo às con-

trovérsias relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis, como as questões 

relacionadas ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do con-

trato, ao inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes 

e ao cálculo de indenizações.

Art. 152. A arbitragem será sempre de direito e observará o princípio da 

publicidade.
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Art. 153. Os contratos poderão ser aditados para permitir a adoção dos 

meios alternativos de resolução de controvérsias.

Art. 154. O processo de escolha dos árbitros, dos colegiados arbitrais e 

dos comitês de resolução de disputas observará critérios isonômicos, técnicos 

e transparentes.

TÍTULO IV

DAS IRREGULARIDADES

CAPÍTULO I

DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrati-

vamente pelas seguintes infrações:

I – dar causa à inexecução parcial do contrato;

II – dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Ad-

ministração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III – dar causa à inexecução total do contrato;

IV – deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V – não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado;

VI – não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII – ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da li-

citação sem motivo justificado;

VIII – apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certa-

me ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX – fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X – comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI – praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
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XII – praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n. 12.846, de 1º de 

agosto de 2013.

Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas 

previstas nesta Lei as seguintes sanções:

I – advertência;

II – multa;

III – impedimento de licitar e contratar;

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

§ 1º Na aplicação das sanções serão considerados:

I – a natureza e a gravidade da infração cometida;

II – as peculiaridades do caso concreto;

III – as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV – os danos que dela provierem para a Administração Pública;

V – a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, con-

forme normas e orientações dos órgãos de controle.

§ 2º A sanção prevista no inciso I do caput deste artigo será aplicada ex-

clusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 

155 desta Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

§ 3º A sanção prevista no inciso II do caput deste artigo, calculada na 

forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos 

por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado 

ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qual-

quer das infrações administrativas previstas no art. 155 desta Lei.

§ 4º A sanção prevista no inciso III do caput deste artigo será aplicada ao 

responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, 

VI e VII do caput do art. 155 desta Lei, quando não se justificar a imposição 

de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no 

âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver 

aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
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§ 5º A sanção prevista no inciso IV do caput deste artigo será aplicada ao 

responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, 

XI e XII do caput do art. 155 desta Lei, bem como pelas infrações administra-

tivas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo 

que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida 

no § 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âm-

bito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, 

pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§ 6º A sanção estabelecida no inciso IV do caput deste artigo será prece-

dida de análise jurídica e observará as seguintes regras:

I – quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência 

exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário mu-

nicipal e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência 

exclusiva da autoridade máxima da entidade;

II – quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo 

Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função admi-

nistrativa, será de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico 

equivalente às autoridades referidas no inciso I deste parágrafo, na forma de 

regulamento.

§ 7º As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput deste arti-

go poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II 

do caput deste artigo.

§ 8º Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao 

valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, 

além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada 

ou será cobrada judicialmente.

§ 9º A aplicação das sanções previstas no caput deste artigo não exclui, 

em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à 

Administração Pública.
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Art. 157. Na aplicação da sanção prevista no inciso II do caput do art. 156 

desta Lei, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data de sua intimação.

Art. 158. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do 

art. 156 desta Lei requererá a instauração de processo de responsabilização, 

a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores es-

táveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante 

ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data 

de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que preten-

da produzir.

§ 1º Em órgão ou entidade da Administração Pública cujo quadro funcio-

nal não seja formado de servidores estatutários, a comissão a que se refere 

o caput deste artigo será composta de 2 (dois) ou mais empregados públicos 

pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no mí-

nimo, 3 (três) anos de tempo de serviço no órgão ou entidade.

§ 2º Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas 

ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou 

o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data da intimação.

§ 3º Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, 

provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

§ 4º A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da in-

fração pela Administração, e será:

I – interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que 

se refere o caput deste artigo;

II – suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei n. 

12.846, de 1º de agosto de 2013;

III – suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração 

administrativa.
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Art. 159. Os atos previstos como infrações administrativas nesta Lei ou 

em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também 

sejam tipificados como atos lesivos na Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013, 

serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o 

rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

Parágrafo único. (VETADO).

Art. 160. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática 

dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, 

e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 

estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, 

a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de 

coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, 

em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de 

análise jurídica prévia.

Art. 161. Os órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário de todos os entes federativos deverão, no prazo máximo 15 (quin-

ze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter 

atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicadas, para fins de pu-

blicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e 

no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do 

Poder Executivo federal.

Parágrafo único. Para fins de aplicação das sanções previstas nos incisos I, 

II, III e IV do caput do art. 156 desta Lei, o Poder Executivo regulamentará a 

forma de cômputo e as consequências da soma de diversas sanções aplicadas 

a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos.

Art. 162. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o con-

tratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.
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Parágrafo único. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Admi-

nistração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do 

contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas nesta Lei.

Art. 163. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

I – reparação integral do dano causado à Administração Pública;

II – pagamento da multa;

III – transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penali-

dade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da 

aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;

IV – cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;

V – análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao 

cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

Parágrafo único. A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII 

do caput do art. 155 desta Lei exigirá, como condição de reabilitação do li-

citante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de 

integridade pelo responsável.

CAPÍTULO II

DAS IMPUGNAÇÕES, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DOS 

RECURSOS

Art. 164. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licita-

ção por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento 

sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis 

antes da data de abertura do certame.

Parágrafo único. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento 

será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, 

limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta 

Lei cabem:
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I – recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação 

ou de lavratura da ata, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou 

de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;

d) anulação ou revogação da licitação;

e) extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito 

da Administração;

II – pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da 

data de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico.

§ 1º Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas 

“b” e “c” do inciso I do caput deste artigo, serão observadas as seguintes 

disposições:

I – a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob 

pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto 

no inciso I do caput deste artigo será iniciado na data de intimação ou de 

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da 

inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 desta Lei, da ata de julgamento;

II – a apreciação dar-se-á em fase única.

§ 2º O recurso de que trata o inciso I do caput deste artigo será dirigido 

à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se 

não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encami-

nhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá 

proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do re-

cebimento dos autos.

§ 3º O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insus-

cetível de aproveitamento.
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§ 4º O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recur-

so e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição 

do recurso.

§ 5º Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses.

Art. 166. Da aplicação das sanções previstas nos incisos I, II e III 

do caput do art. 156 desta Lei caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data da intimação.

Parágrafo único. O recurso de que trata o caput deste artigo será dirigido à 

autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à 

autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 

20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

Art. 167. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do caput do art. 156 

desta Lei caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresenta-

do no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e deci-

dido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

Art. 168. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo 

do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade 

competente.

Parágrafo único. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competen-

te será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir 

dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias.

CAPÍTULO III

DO CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES

Art. 169. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas con-

tínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive 

mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e, além de estar 

subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa:
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I – primeira linha de defesa, integrada por servidores e empregados públi-

cos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governan-

ça do órgão ou entidade;

II – segunda linha de defesa, integrada pelas unidades de assessoramento 

jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade;

III – terceira linha de defesa, integrada pelo órgão central de controle in-

terno da Administração e pelo tribunal de contas.

§ 1º Na forma de regulamento, a implementação das práticas a que se 

refere o caput deste artigo será de responsabilidade da alta administração 

do órgão ou entidade e levará em consideração os custos e os benefícios de-

correntes de sua implementação, optando-se pelas medidas que promovam 

relações íntegras e confiáveis, com segurança jurídica para todos os envolvi-

dos, e que produzam o resultado mais vantajoso para a Administração, com 

eficiência, eficácia e efetividade nas contratações públicas.

§ 2º Para a realização de suas atividades, os órgãos de controle deverão 

ter acesso irrestrito aos documentos e às informações necessárias à realiza-

ção dos trabalhos, inclusive aos documentos classificados pelo órgão ou enti-

dade nos termos da Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011, e o órgão de 

controle com o qual foi compartilhada eventual informação sigilosa tornar-se-

-á corresponsável pela manutenção do seu sigilo.

§ 3º Os integrantes das linhas de defesa a que se referem os incisos I, II 

e III do caput deste artigo observarão o seguinte:

I – quando constatarem simples impropriedade formal, adotarão medidas 

para o seu saneamento e para a mitigação de riscos de sua nova ocorrência, 

preferencialmente com o aperfeiçoamento dos controles preventivos e com a 

capacitação dos agentes públicos responsáveis;

II – quando constatarem irregularidade que configure dano à Adminis-

tração, sem prejuízo das medidas previstas no inciso I deste § 3º, adotarão 

as providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, 

observadas a segregação de funções e a necessidade de individualização das 
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condutas, bem como remeterão ao Ministério Público competente cópias dos 

documentos cabíveis para a apuração dos ilícitos de sua competência.

Art. 170. Os órgãos de controle adotarão, na fiscalização dos atos pre-

vistos nesta Lei, critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco e 

considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis 

e os resultados obtidos com a contratação, observado o disposto no § 3º do 

art. 169 desta Lei.

§ 1º As razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis de-

verão ser encaminhadas aos órgãos de controle até a conclusão da fase de 

instrução do processo e não poderão ser desentranhadas dos autos.

§ 2º A omissão na prestação das informações não impedirá as delibera-

ções dos órgãos de controle nem retardará a aplicação de qualquer de seus 

prazos de tramitação e de deliberação.

§ 3º Os órgãos de controle desconsiderarão os documentos impertinen-

tes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento 

dos fatos.

§ 4º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá re-

presentar aos órgãos de controle interno ou ao tribunal de contas competente 

contra irregularidades na aplicação desta Lei.

Art. 171. Na fiscalização de controle será observado o seguinte:

I – viabilização de oportunidade de manifestação aos gestores sobre pos-

síveis propostas de encaminhamento que terão impacto significativo nas ro-

tinas de trabalho dos órgãos e entidades fiscalizados, a fim de que eles dis-

ponibilizem subsídios para avaliação prévia da relação entre custo e benefício 

dessas possíveis proposições;

II – adoção de procedimentos objetivos e imparciais e elaboração de rela-

tórios tecnicamente fundamentados, baseados exclusivamente nas evidências 

obtidas e organizados de acordo com as normas de auditoria do respectivo 

órgão de controle, de modo a evitar que interesses pessoais e interpreta-
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ções tendenciosas interfiram na apresentação e no tratamento dos fatos 

levantados;

III – definição de objetivos, nos regimes de empreitada por preço glo-

bal, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integra-

da, atendidos os requisitos técnicos, legais, orçamentários e financeiros, de 

acordo com as finalidades da contratação, devendo, ainda, ser perquirida a 

conformidade do preço global com os parâmetros de mercado para o objeto 

contratado, considerada inclusive a dimensão geográfica.

§ 1º Ao suspender cautelarmente o processo licitatório, o tribunal de con-

tas deverá pronunciar-se definitivamente sobre o mérito da irregularidade 

que tenha dado causa à suspensão no prazo de 25 (vinte e cinco) dias úteis, 

contado da data do recebimento das informações a que se refere o § 2º deste 

artigo, prorrogável por igual período uma única vez, e definirá objetivamente:

I – as causas da ordem de suspensão;

II – o modo como será garantido o atendimento do interesse público obs-

tado pela suspensão da licitação, no caso de objetos essenciais ou de contra-

tação por emergência.

§ 2º Ao ser intimado da ordem de suspensão do processo licitatório, o órgão 

ou entidade deverá, no prazo de 10 (dez) dias úteis, admitida a prorrogação:

I – informar as medidas adotadas para cumprimento da decisão;

II – prestar todas as informações cabíveis;

III – proceder à apuração de responsabilidade, se for o caso.

§ 3º A decisão que examinar o mérito da medida cautelar a que se refere 

o § 1º deste artigo deverá definir as medidas necessárias e adequadas, em 

face das alternativas possíveis, para o saneamento do processo licitatório, ou 

determinar a sua anulação.

§ 4º O descumprimento do disposto no § 2º deste artigo ensejará a apu-

ração de responsabilidade e a obrigação de reparação do prejuízo causado 

ao erário.

Art. 172. (VETADO).
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Art. 173. Os tribunais de contas deverão, por meio de suas escolas de 

contas, promover eventos de capacitação para os servidores efetivos e em-

pregados públicos designados para o desempenho das funções essenciais à 

execução desta Lei, incluídos cursos presenciais e a distância, redes de apren-

dizagem, seminários e congressos sobre contratações públicas.

TÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I

DO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PNCP)

Art. 174. É criado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), sítio 

eletrônico oficial destinado à:

I – divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta Lei;

II – realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos.

§ 1º O PNCP será gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contra-

tações Públicas, a ser presidido por representante indicado pelo Presidente da 

República e composto de:

I – 3 (três) representantes da União indicados pelo Presidente da República;

II – 2 (dois) representantes dos Estados e do Distrito Federal indicados 

pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração;

III – 2 (dois) representantes dos Municípios indicados pela Confederação 

Nacional de Municípios.

§ 2º O PNCP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das 

contratações:

I – planos de contratação anuais;

II – catálogos eletrônicos de padronização;

III – editais de credenciamento e de pré-qualificação, avisos de contrata-

ção direta e editais de licitação e respectivos anexos;
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IV – atas de registro de preços;

V – contratos e termos aditivos;

VI – notas fiscais eletrônicas, quando for o caso.

§ 3º O PNCP deverá, entre outras funcionalidades, oferecer:

I – sistema de registro cadastral unificado;

II – painel para consulta de preços, banco de preços em saúde e acesso à 

base nacional de notas fiscais eletrônicas;

III – sistema de planejamento e gerenciamento de contratações, incluído 

o cadastro de atesto de cumprimento de obrigações previsto no § 4º do art. 

88 desta Lei;

IV – sistema eletrônico para a realização de sessões públicas;

V – acesso ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

(Ceis) e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep);

VI – sistema de gestão compartilhada com a sociedade de informações 

referentes à execução do contrato, que possibilite:

a) envio, registro, armazenamento e divulgação de mensagens de texto 

ou imagens pelo interessado previamente identificado;

b) acesso ao sistema informatizado de acompanhamento de obras a que 

se refere o inciso III do caput do art. 19 desta Lei;

c) comunicação entre a população e representantes da Administração e do 

contratado designados para prestar as informações e esclarecimentos perti-

nentes, na forma de regulamento;

d) divulgação, na forma de regulamento, de relatório final com informa-

ções sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação 

e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades 

da Administração.

§ 4º O PNCP adotará o formato de dados abertos e observará as exigên-

cias previstas na Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011.

§ 5º (VETADO).
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Art. 175. Sem prejuízo do disposto no art. 174 desta Lei, os entes fede-

rativos poderão instituir sítio eletrônico oficial para divulgação complementar 

e realização das respectivas contratações.

§ 1º Desde que mantida a integração com o PNCP, as contratações pode-

rão ser realizadas por meio de sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídi-

ca de direito privado, na forma de regulamento.

§ 2º (VETADO).

Art. 176. Os Municípios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terão o prazo 

de 6 (seis) anos, contado da data de publicação desta Lei, para cumprimento:

I – dos requisitos estabelecidos no art. 7º e no caput do art. 8º desta Lei;

II – da obrigatoriedade de realização da licitação sob a forma eletrônica a 

que se refere o § 2º do art. 17 desta Lei;

III – das regras relativas à divulgação em sítio eletrônico oficial.

Parágrafo único. Enquanto não adotarem o PNCP, os Municípios a que se 

refere o caput deste artigo deverão:

I – publicar, em diário oficial, as informações que esta Lei exige que sejam 

divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato;

II – disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, 

vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de 

edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua re-

produção gráfica.

CAPÍTULO II

DAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS

Art. 177. O caput do art. 1.048 da Lei n. 13.105, de 16 de março de 

2015 (Código de Processo Civil), passa a vigorar acrescido do seguinte 

inciso IV:

“Art.1.048.......................................................................................

.................

.....................................................................................................
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IV – em que se discuta a aplicação do disposto nas normas gerais de li-

citação e contratação a que se refere o inciso XXVII do caput do art. 22 da 

Constituição Federal.

......................................................................................... ” (NR)

Art. 178. O Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte Ca-

pítulo II-B:

“CAPÍTULO II-B

DOS CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Contratação direta ilegal

Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das 

hipóteses previstas em lei:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Frustração do caráter competitivo de licitação

Art. 337-F. Frustrar ou fraudar, com o intuito de obter para si ou para 

outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter 

competitivo do processo licitatório:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa.

Patrocínio de contratação indevida

Art. 337-G. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante 

a Administração Pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebra-

ção de contrato cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário:

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.

Modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo
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Art. 337-H. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou 

vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do contratado, durante 

a execução dos contratos celebrados com a Administração Pública, sem au-

torização em lei, no edital da licitação ou nos respectivos instrumentos con-

tratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua 

exigibilidade:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa.

Perturbação de processo licitatório

Art. 337-I. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de 

processo licitatório:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.

Violação de sigilo em licitação

Art. 337-J. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licita-

tório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo:

Pena – detenção, de 2 (dois) anos a 3 (três) anos, e multa.

Afastamento de licitante

Art. 337-K. Afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, gra-

ve ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo:

Pena – reclusão, de 3 (três) anos a 5 (cinco) anos, e multa, além da pena 

correspondente à violência.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de 

licitar em razão de vantagem oferecida.

Fraude em licitação ou contrato

Art. 337-L. Fraudar, em prejuízo da Administração Pública, licitação ou 

contrato dela decorrente, mediante:
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I – entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou em 

quantidade diversas das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais;

II – fornecimento, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada, 

deteriorada, inservível para consumo ou com prazo de validade vencido;

III – entrega de uma mercadoria por outra;

IV – alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou 

do serviço fornecido;

V – qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para 

a Administração Pública a proposta ou a execução do contrato:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa.

Contratação inidônea

Art. 337-M. Admitir à licitação empresa ou profissional declarado inidôneo:

Pena – reclusão, de 1 (um) ano a 3 (três) anos, e multa.

§ 1º Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo:

Pena – reclusão, de 3 (três) anos a 6 (seis) anos, e multa.

§ 2º Incide na mesma pena do caput deste artigo aquele que, declarado 

inidôneo, venha a participar de licitação e, na mesma pena do § 1º deste 

artigo, aquele que, declarado inidôneo, venha a contratar com a Administra-

ção Pública.

Impedimento indevido

Art. 337-N. Obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qual-

quer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alte-

ração, a suspensão ou o cancelamento de registro do inscrito:

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
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Omissão grave de dado ou de informação por projetista

Art. 337-O. Omitir, modificar ou entregar à Administração Pública levan-

tamento cadastral ou condição de contorno em relevante dissonância com 

a realidade, em frustração ao caráter competitivo da licitação ou em detri-

mento da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, 

em contratação para a elaboração de projeto básico, projeto executivo ou 

anteprojeto, em diálogo competitivo ou em procedimento de manifestação de 

interesse:

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.

§ 1º Consideram-se condição de contorno as informações e os levanta-

mentos suficientes e necessários para a definição da solução de projeto e dos 

respectivos preços pelo licitante, incluídos sondagens, topografia, estudos de 

demanda, condições ambientais e demais elementos ambientais impactan-

tes, considerados requisitos mínimos ou obrigatórios em normas técnicas que 

orientam a elaboração de projetos.

§ 2º Se o crime é praticado com o fim de obter benefício, direto ou indireto, 

próprio ou de outrem, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo.

Art. 337-P. A pena de multa cominada aos crimes previstos neste Capí-

tulo seguirá a metodologia de cálculo prevista neste Código e não poderá ser 

inferior a 2% (dois por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com 

contratação direta.”

Art. 179. Os incisos II e III do caput do art. 2º da Lei n. 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º...........................................................................................

.....................................................................................................

II – concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo 

poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo 

competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capa-

cidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;
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III – concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: 

a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhora-

mento de quaisquer obras de interesse público, delegados pelo poder conce-

dente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competiti-

vo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade 

para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da 

concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do ser-

viço ou da obra por prazo determinado;

.........................................................................................” (NR)

Art. 180. O caput do art. 10 da Lei n. 11.079, de 30 de dezembro de 

2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de lici-

tação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, estando a abertura 

do processo licitatório condicionada a:

.........................................................................................” (NR)

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 181. Os entes federativos instituirão centrais de compras, com o ob-

jetivo de realizar compras em grande escala, para atender a diversos órgãos 

e entidades sob sua competência e atingir as finalidades desta Lei.

Parágrafo único. No caso dos Municípios com até 10.000 (dez mil) habi-

tantes, serão preferencialmente constituídos consórcios públicos para a rea-

lização das atividades previstas no caput deste artigo, nos termos da Lei n. 

11.107, de 6 de abril de 2005.

Art. 182. O Poder Executivo federal atualizará, a cada dia 1º de janeiro, 

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou por 

índice que venha a substituí-lo, os valores fixados por esta Lei, os quais serão 

divulgados no PNCP.
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Art. 183. Os prazos previstos nesta Lei serão contados com exclusão do 

dia do começo e inclusão do dia do vencimento e observarão as seguintes 

disposições:

I – os prazos expressos em dias corridos serão computados de 

modo contínuo;

II – os prazos expressos em meses ou anos serão computados de 

data a data;

III – nos prazos expressos em dias úteis, serão computados somen-

te os dias em que ocorrer expediente administrativo no órgão ou entidade 

competente.

§ 1º Salvo disposição em contrário, considera-se dia do começo do prazo:

I – o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação 

na internet;

II – a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a noti-

ficação for pelos correios.

§ 2º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o 

vencimento cair em dia em que não houver expediente, se o expediente for 

encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunica-

ção eletrônica.

§ 3º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, se no mês do venci-

mento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, considera-se 

como termo o último dia do mês.

Art. 184. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber e na ausên-

cia de norma específica, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumen-

tos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração Pública, 

na forma estabelecida em regulamento do Poder Executivo federal.

Art. 185. Aplicam-se às licitações e aos contratos regidos pela Lei n. 

13.303, de 30 de junho de 2016, as disposições do Capítulo II-B do Título XI 

da Parte Especial do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Có-

digo Penal).
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Art. 186. Aplicam-se as disposições desta Lei subsidiariamente à Lei n. 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995, à Lei n. 11.079, de 30 de dezembro de 

2004, e à Lei n. 12.232, de 29 de abril de 2010.

Art. 187. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão aplicar os 

regulamentos editados pela União para execução desta Lei.

Art. 188. (VETADO).

Art. 189. Aplica-se esta Lei às hipóteses previstas na legislação que fa-

çam referência expressa à Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, à Lei n. 

10.520, de 17 de julho de 2002, e aos arts. 1º a 47-A da Lei n. 12.462, de 4 

de agosto de 2011.

Art. 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da en-

trada em vigor desta Lei continuará a ser regido de acordo com as regras 

previstas na legislação revogada.

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 

193, a Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de 

acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a 

opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou 

instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta Lei 

com as citadas no referido inciso.

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, se a Administração 

optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso II do caput do art. 

193 desta Lei, o contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas 

durante toda a sua vigência.

Art. 192. O contrato relativo a imóvel do patrimônio da União ou de suas 

autarquias e fundações continuará regido pela legislação pertinente, aplicada 

esta Lei subsidiariamente.

Art. 193. Revogam-se:

I – os arts. 89 a 108 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, na data de 

publicação desta Lei;
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II – a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei n. 10.520, de 17 de julho 

de 2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei n. 12.462, de 4 de agosto de 2011, após 

decorridos 2 (dois) anos da publicação oficial desta Lei.

Art. 194. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 1º de abril de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Anderson Gustavo Torres

Paulo Guedes

Tarcisio Gomes de Freitas

Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes

Wagner de Campos Rosário
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LEI N. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Mensagem de veto
(Vide Decreto n. 99.658, de 1990)
(Vide Decreto n. 1.054, de 1994)
(Vide Decreto n. 7.174, de 2010)

(Vide Medida Provisória n. 544, de 2011)
(Vide Lei n. 12.598, de 2012)
(Vide Lei n. 13.800, de 2019)

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas 
para licitações e contratos da Adminis-
tração 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, com-

pras, 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 contra-

tadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressal-

vadas as hipóteses previstas nesta Lei.
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Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qual-

quer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particu-

lares, 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 consti-

tucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administra-

ção 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 n. 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 com-

petitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam pre-

ferências 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 n. 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 pa-

gamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências interna-

cionais, 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 asse-

gurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

I – (Revogado pela Lei n. 12.349, de 2010)
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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 n. 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 n. 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 n. 8.883, de 1994)

§ 5º Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem de 

preferência para: (Redação dada pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)

I – produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a 

normas técnicas brasileiras; e (Incluído pela Lei n. 13.146, de 2015)

II – bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que compro-

vem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com de-

ficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. (Incluído pela Lei n. 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: (Incluído pela Lei n. 12.349, de 2010) 

(Vide Decreto n. 7.546, de 2011) (Vide Decreto n. 7.709, de 2012) (Vide De-

creto n. 7.713, de 2012) (Vide Decreto n. 7.756, de 2012)

I – geração de emprego e renda; (Incluído pela Lei n. 12.349, de 2010)

II – efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais; 

(Incluído pela Lei n. 12.349, de 2010)

III – desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País; (Incluído 

pela Lei n. 12.349, de 2010)
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IV – custo adicional dos produtos e serviços; e (Incluído pela Lei n. 12.349, 

de 2010)

V – em suas revisões, análise retrospectiva de resultados. (Incluído pela 

Lei n. 12.349, de 2010)

§ 7º Para os produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de 

desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País, poderá ser esta-

belecido margem de preferência adicional àquela prevista no § 5º. (Incluído 

pela Lei n. 12.349, de 2010) (Vide Decreto n. 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 n. 12.349, de 2010) (Vide Decreto 

n. 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 in-

ferior: (Incluído pela Lei n. 12.349, de 2010) (Vide Decreto n. 7.546, de 2011)

I – à quantidade a ser adquirida ou contratada; ou (Incluído pela Lei n. 

12.349, de 2010)

II – ao quantitativo fixado com fundamento no § 7º do art. 23 desta Lei, 

quando for o caso. (Incluído pela Lei n. 12.349, de 2010)

§ 10. A margem de preferência a que se refere o § 5º poderá ser estendi-

da, total ou parcialmente, aos bens e serviços originários dos Estados Partes 

do Mercado Comum do Sul - Mercosul. (Incluído pela Lei n. 12.349, de 2010) 

(Vide Decreto n. 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 adminis-

tração pública ou daqueles por ela indicados a partir de processo isonômico, 

medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou acesso a con-
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dições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma esta-

belecida pelo Poder Executivo federal. (Incluído pela Lei n. 12.349, de 2010) 

(Vide Decreto n. 7.546, de 2011)

§ 12. Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao aper-

feiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação, consi-

derados 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 n. 12.349, de 2010) (Vide Decreto 

n. 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 n. 12.349, de 2010)

§ 14. As preferências definidas neste artigo e nas demais normas de lici-

tação e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às 

microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. (Incluído pela 

Lei Complementar n. 147, de 2014)

§ 15. As preferências dispostas neste artigo prevalecem sobre as demais 

preferências previstas na legislação quando estas forem aplicadas sobre produ-

tos ou serviços estrangeiros. (Incluído pela Lei Complementar n. 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 obser-

vância 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 Admi-

nistração Pública.
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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 pagamen-

to 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 orçamen-

tárias que atenderam aos créditos a que se referem. (Redação dada pela Lei 

n. 8.883, de 1994)

§ 3º Observados o disposto no caput, os pagamentos decorrentes de des-

pesas 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. (In-

cluído pela Lei n. 9.648, de 1998)

Art. 5º-A. As normas de licitações e contratos devem privilegiar o trata-

mento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno 

porte na forma da lei. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014)

Seção II

Das Definições

Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se:

I – Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou amplia-

ção, realizada por execução direta ou indireta;
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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, trans-

porte, 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 esti-

mado 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 obri-

gações assumidas por empresas em licitações e contratos;

VII – Execução direta - a que é feita pelos órgãos e entidades da Adminis-

tração, pelos próprios meios;

VIII – Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros 

sob qualquer dos seguintes regimes: (Redação dada pela Lei n. 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 n. 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 insta-

lações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua en-

trega 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;
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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 pos-

sibilite 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 equipa-

mentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os 

melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter compe-

titivo para a sua execução;

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos cons-

trutivos, 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, com-

preendendo 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 quan-

titativos 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 Asso-

ciação 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;
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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 n. 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 Admi-

nistração 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, pro-

duzidos no território nacional de acordo com o processo produtivo básico ou 

com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo federal; (Incluí-

do pela Lei n. 12.349, de 2010)

XVIII – serviços nacionais - serviços prestados no País, nas condições esta-

belecidas pelo Poder Executivo federal; (Incluído pela Lei n. 12.349, de 2010)

XIX – sistemas de tecnologia de informação e comunicação estratégicos 

- bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação cuja desconti-

nuidade 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 n. 12.349, de 2010)

XX – produtos para pesquisa e desenvolvimento - bens, insumos, servi-

ços 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 

n. 13.243, de 2016)
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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 sequência:

I – projeto básico;

II – projeto executivo;

III – execução das obras e serviços.

§ 1º A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da con-

clusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às 

etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desen-

volvido 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 disponí-

vel para exame dos interessados em participar do processo licitatório;

II – existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composi-

ção de todos os seus custos unitários;

III – houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o paga-

mento 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 estabeleci-

das no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quan-

do for o caso.

§ 3º É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos finan-

ceiros 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.
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§ 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 for-

necimento 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 obriga-

ções de pagamento, desde a data final de cada período de aferição até a do 

respectivo pagamento, que será calculada pelos mesmos critérios estabeleci-

dos obrigatoriamente no ato convocatório.

§ 8º Qualquer cidadão poderá requerer à Administração Pública os quanti-

tativos 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 pra-

zos 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 re-

fere o art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei n. 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;
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III – servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsá-

vel 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 exe-

cução, 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 con-

tratado 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 n. 8.883, de 1994)

I – execução direta;

II – execução indireta, nos seguintes regimes: (Redação dada pela Lei n. 

8.883, de 1994)

a) empreitada por preço global;

b) empreitada por preço unitário;

c) (Vetado). (Redação dada pela Lei n. 8.883, de 1994)

d) tarefa;

e) empreitada integral.

Parágrafo único. (Vetado). (Redação dada pela Lei n. 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-pa-

drão não atender às condições peculiares do local ou às exigências específicas 

do empreendimento.
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Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços 

serão considerados principalmente os seguintes requisitos: (Redação dada 

pela Lei n. 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 du-

rabilidade da obra ou do serviço;

VI – adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho 

adequadas; (Redação dada pela Lei n. 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 profissio-

nais 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 tribu-

tárias; (Redação dada pela Lei n. 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 n. 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.
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§ 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 apre-

sente 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 di-

retamente 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) (Re-

gulamento) (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 apro-

veitar 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 orienta-

ção da Administração, na imprensa oficial.

§ 3º O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, 

atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:
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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, sem-

pre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação;

III – as condições de guarda e armazenamento que não permitam a dete-

rioração 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 n. 8.883, de 1994)
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Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de dis-

pensa de licitação previstos no inciso IX do art. 24. (Incluído pela Lei n. 

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 lici-

tação 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 n. 11.952, de 2009)

c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do in-

ciso 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 n. 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 en-

tidades da administração pública; (Redação dada pela Lei n. 11.481, de 2007)
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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 atri-

buição; (Incluído pela Lei n. 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 âm-

bito local com área de até 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) 

e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse 

social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública; (In-

cluído pela Lei n. 11.481, de 2007)

i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de ter-

ras 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 n. 13.465, 2017)

II – quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispen-

sada esta nos seguintes casos:

a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, 

após avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-econômica, relati-

vamente à escolha de outra forma de alienação;

b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Ad-

ministração 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.
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§ 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 desti-

nar-se: (Redação dada pela Lei n. 11.196, de 2005)

I – a outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer que seja 

a localização do imóvel; (Incluído pela Lei n. 11.196, de 2005)

II – a pessoa natural que, nos termos de lei, regulamento ou ato normati-

vo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultu-

ra, 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 n. 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 n. 11.952, de 2009)

I – aplicação exclusivamente às áreas em que a detenção por particular 

seja comprovadamente anterior a 5 de maio de 2014; (Redação dada pela 

Medida Provisória n. 910, de 2019)

II – submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e 

administrativo da destinação e da regularização fundiária de terras públicas; 

(Incluído pela Lei n. 11.196, de 2005)

III – vedação de concessões para hipóteses de exploração não contempla-

das na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas, ou nas normas 

legais ou administrativas de zoneamento ecológico-econômico; e (Incluído 

pela Lei n. 11.196, de 2005)

IV – previsão de rescisão automática da concessão, dispensada notifica-

ção, em caso de declaração de utilidade, ou necessidade pública ou interesse 

social. (Incluído pela Lei n. 11.196, de 2005)

§ 2º-B. A hipótese do inciso II do § 2º deste artigo: (Incluído pela Lei n. 

11.196, de 2005)
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I – só se aplica a imóvel situado em zona rural, não sujeito a vedação, 

impedimento ou inconveniente a sua exploração mediante atividades agrope-

cuárias; (Incluído pela Lei n. 11.196, de 2005)

II – fica limitada às áreas de até dois mil e quinhentos hectares, vedada a 

dispensa de licitação para áreas superiores a esse limite; (Redação dada pela 

Medida Provisória n. 910, de 2019)

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 n. 11.196, de 2005)

IV – (VETADO) (Incluído pela Lei n. 11.763, de 2008)

§ 3º Entende-se por investidura, para os fins desta lei: (Redação dada 

pela Lei n. 9.648, de 1998)

I – a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanes-

cente 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% (cinquenta por cento) do valor constante da alínea “a” do 

inciso II do art. 23 desta lei; (Incluído pela Lei n. 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 ur-

banos anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados dispensáveis na 

fase de operação dessas unidades e não integrem a categoria de bens rever-

síveis ao final da concessão. (Incluído pela Lei n. 9.648, de 1998)

§ 4º A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obri-

gatoriamente 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 n. 8.883, de 1994)

§ 5º Na hipótese do parágrafo anterior, caso o donatário necessite ofere-

cer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e demais 

obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doa-

dor. (Incluído pela Lei n. 8.883, de 1994)
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§ 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 n. 8.883, de 1994)

§ 7º (VETADO). (Incluído pela Lei n. 11.481, de 2007)

Art. 18. Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de habili-

tação limitar-se-á à comprovação do recolhimento de quantia correspondente 

a 5% (cinco por cento) da avaliação.

Parágrafo único. (Revogado pela Lei n. 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 concorrên-

cia ou leilão. (Redação dada pela Lei n. 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 in-

teressados 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 n. 8.883, de 1994)
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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 n. 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 

n. 8.883, de 1994)

III – em sítio eletrônico oficial do respectivo ente federativo, facultado aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, alternativamente, a utilização 

de sítio eletrônico oficial da União, conforme regulamento do Poder Executivo 

federal. (Redação dada pela Medida Provisória n. 896, de 2019)

§ 1º O aviso publicado conterá a indicação do local em que os interessados po-

derão 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 n. 8.883, de 1994)

a) concurso; (Incluída pela Lei n. 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 n. 8.883, de 1994)

II – trinta dias para: (Redação dada pela Lei n. 8.883, de 1994)

a) concorrência, nos casos não especificados na alínea “b” do inciso ante-

rior; (Incluída pela Lei n. 8.883, de 1994)

b) tomada de preços, quando a licitação for do tipo “melhor técnica” ou 

“técnica e preço”; (Incluída pela Lei n. 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 n. 8.883, de 1994)

IV – cinco dias úteis para convite. (Redação dada pela Lei n. 8.883, de 1994)
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§ 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, prevale-

cendo a data que ocorrer mais tarde. (Redação dada pela Lei n. 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, inquestionavelmente, 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 perti-

nente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número 

mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apro-

priado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadas-

trados 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 (qua-

renta e cinco) dias.
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§ 5º Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para 

a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos le-

galmente 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 n. 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. (Re-

dação dada pela Lei n. 8.883, de 1994)

§ 7º Quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos 

convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes exigi-

dos no § 3º deste artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente jus-

tificadas no processo, sob pena de repetição do convite.

§ 8º É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combina-

ção 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 n. 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 n. 9.648, 

de 1998) (Vide Decreto n. 9.412, de 2018) (Vigência)

a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); (Redação 

dada pela Lei n. 9.648, de 1998) (Vide Decreto n. 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 n. 9.648, de 1998) (Vide Decreto n. 9.412, de 

2018) (Vigência)
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c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 

reais); (Redação dada pela Lei n. 9.648, de 1998) (Vide Decreto n. 9.412, de 

2018) (Vigência)

II – para compras e serviços não referidos no inciso anterior: (Redação 

dada pela Lei n. 9.648, de 1998) (Vide Decreto n. 9.412, de 2018) (Vigência)

a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redação dada pela Lei 

n. 9.648, de 1998) (Vide Decreto n. 9.412, de 2018) (Vigência)

b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil re-

ais); (Redação dada pela Lei n. 9.648, de 1998) (Vide Decreto n. 9.412, de 

2018) (Vigência)

c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil re-

ais). (Redação dada pela Lei n. 9.648, de 1998) (Vide Decreto n. 9.412, de 

2018) (Vigência)

§ 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão 

divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economi-

camente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveita-

mento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade 

sem perda da economia de escala. (Redação dada pela Lei n. 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 n. 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, ressal-

vado 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 ca-

dastro internacional de fornecedores ou o convite, quando não houver forne-

cedor do bem ou serviço no País. (Redação dada pela Lei n. 8.883, de 1994)
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§ 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 reali-

zadas 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 da-

quela do executor da obra ou serviço. (Redação dada pela Lei n. 8.883, de 1994)

§ 6º As organizações industriais da Administração Federal direta, em face 

de suas peculiaridades, obedecerão aos limites estabelecidos no inciso I des-

te 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 n. 8.883, de 1994)

§ 7º Na compra de bens de natureza divisível e desde que não haja preju-

ízo para o conjunto ou complexo, é permitida a cotação de quantidade inferior 

à demandada na licitação, com vistas a ampliação da competitividade, poden-

do o edital fixar quantitativo mínimo para preservar a economia de escala. 

(Incluído pela Lei n. 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 

n. 11.107, de 2005)

Art. 24. É dispensável a licitação: (Vide Lei n. 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 n. 9.648, de 1998)
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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 n. 9.648, de 1998)

III – nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem;

IV – nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando carac-

terizada 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 emer-

gência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

V – quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justifi-

cadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, man-

tidas, 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 manifesta-

mente 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 compa-

tível com o praticado no mercado; (Redação dada pela Lei n. 8.883, de 1994)
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IX – quando houver possibilidade de comprometimento da segurança na-

cional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvi-

do 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 

n. 8.883, de 1994)

XI – na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, 

em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de clas-

sificação 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 correspon-

dentes, realizadas diretamente com base no preço do dia; (Redação dada 

pela Lei n. 8.883, de 1994)

XIII – na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou es-

tatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, 

ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a con-

tratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins 

lucrativos; (Redação dada pela Lei n. 8.883, de 1994)

XIV – para a aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo inter-

nacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições 

ofertadas forem manifestamente vantajosas para o Poder Público; (Redação 

dada pela Lei n. 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 finalida-

des do órgão ou entidade.
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XVI – para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados 

de uso da administração, e de edições técnicas oficiais, bem como para pres-

tação 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 n. 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 n. 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 deslo-

camento quando em estada eventual de curta duração em portos, aeroportos 

ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação ope-

racional 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 n. 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 neces-

sidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico 

dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão institu-

ída por decreto; (Incluído pela Lei n. 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 Ad-

mininistração 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 n. 8.883, de 1994)
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XXI – para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desen-

volvimento, limitada, no caso de obras e serviços de engenharia, a 20% (vin-

te por cento) do valor de que trata a alínea “b” do inciso I do caput do art. 

23; (Incluído pela Lei n. 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 n. 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 n. 

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 go-

verno, para atividades contempladas no contrato de gestão. (Incluído pela Lei 

n. 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. (Inclu-

ído pela Lei n. 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 pú-

blicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio 

público ou em convênio de cooperação. (Incluído pela Lei n. 11.107, de 2005)

XXVII – na contratação da coleta, processamento e comercialização de re-

síduos 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. (Reda-

ção dada pela Lei n. 11.445, de 2007). (Vigência)
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XXVIII – para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou presta-

dos 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 n. 11.484, de 2007).

XXIX – na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos 

contingentes militares das Forças Singulares brasileiras empregadas em ope-

rações 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 n. 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 téc-

nica 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 n. 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 n. 

12.349, de 2010)

XXXII – na contratação em que houver transferência de tecnologia de pro-

dutos 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 n. 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 n. 12.873, de 2013)
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XXXIV – para a aquisição por pessoa jurídica de direito público interno 

de insumos estratégicos para a saúde produzidos ou distribuídos por funda-

ção 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 tecno-

lógico e estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira 

necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam trans-

ferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saú-

de – 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 n. 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 n. 13.500, de 2017)

§ 1º Os percentuais referidos nos incisos I e II do caput deste artigo se-

rão 20% (vinte por cento) para compras, obras e serviços contratados por 

consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresa pública e por au-

tarquia ou fundação qualificadas, na forma da lei, como Agências Executivas. 

(Incluído pela Lei n. 12.715, de 2012)

§ 2º O limite temporal de criação do órgão ou entidade que integre a admi-

nistração 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 n. 12.715, de 2012)

§ 3º A hipótese de dispensa prevista no inciso XXI do caput, quando apli-

cada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais ins-

tituídos em regulamentação específica. (Incluído pela Lei n. 13.243, de 2016)

§ 4º Não se aplica a vedação prevista no inciso I do caput do art. 9º à hi-

pótese prevista no inciso XXI do caput. (Incluído pela Lei n. 13.243, de 2016)
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Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competi-

ção, 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 lo-

cal em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Fe-

deração 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 especia-

lização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

III – para contratação de profissional de qualquer setor artístico, direta-

mente 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 téc-

nica, 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 causa-

do à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente pú-

blico 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 pra-

zo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação dada 

pela Lei n. 11.107, de 2005)
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Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de re-

tardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os 

seguintes elementos:

I – caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e imi-

nente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso; 

(Redação dada pela Lei n. 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 n. 9.648, de 1998)

Seção II

Da Habilitação

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, ex-

clusivamente, documentação relativa a:

I – habilitação jurídica;

II – qualificação técnica;

III – qualificação econômico-financeira;

IV – regularidade fiscal e trabalhista; (Redação dada pela Lei n. 12.440, 

de 2011) (Vigência)

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal. (Incluído pela Lei n. 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;
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IV – inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompa-

nhada de prova de diretoria em exercício;

V – decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estran-

geira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcio-

namento 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 n. 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 Muni-

cipal 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 

n. 8.883, de 1994)

V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Tra-

balho, 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 n. 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 lici-

tação, 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 responsa-

bilizará pelos trabalhos;
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III – comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os docu-

mentos, 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 n. 8.883, de 1994)

I – capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir 

em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, pro-

fissional 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 exclusi-

vamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 

licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; 

(Incluído pela Lei n. 8.883, de 1994)

II – (Vetado). (Incluído pela Lei n. 8.883, de 1994)

a) (Vetado). (Incluído pela Lei n. 8.883, de 1994)

b) (Vetado). (Incluído pela Lei n. 8.883, de 1994)

§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, men-

cionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório. 

(Redação dada pela Lei n. 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 jurí-

dica de direito público ou privado.
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§ 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 apresenta-

ção 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 n. 8.883, de 1994)

I – (Vetado). (Incluído pela Lei n. 8.883, de 1994)

II – (Vetado). (Incluído pela Lei n. 8.883, de 1994)

§ 8º No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta comple-

xidade técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a metodologia de 

execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sem-

pre 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 continui-

dade 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 arti-

go 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 n. 8.883, de 1994)

§ 11. (Vetado). (Incluído pela Lei n. 8.883, de 1994)

§ 12. (Vetado). (Incluído pela Lei n. 8.883, de 1994)

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 

limitar-se-á a:
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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 domicí-

lio 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 n. 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 licita-

ção, 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 esti-

mado 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.
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§ 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 n. 8.883, de 1994)

§ 6º (Vetado). (Redação dada pela Lei n. 8.883, de 1994)

Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresen-

tados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da im-

prensa oficial. (Redação dada pela Lei n. 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, forneci-

mento 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 n. 9.648, de 1998)

§ 3º A documentação referida neste artigo poderá ser substituída por re-

gistro 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 quan-

to possível, atenderão, nas licitações internacionais, às exigências dos pa-

rágrafos 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.
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§ 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 servi-

ços 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 es-

trangeira, 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 uni-

dades 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 con-

tratação 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 n. 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 téc-

nica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de 

qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consor-

ciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a Administração 

estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) 
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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 ca-

berá, 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 frequentemente 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, com periodicidade mínima anual, por meio da 

imprensa oficial e de sítio eletrônico oficial, a chamamento público para a 

atualização dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados. 

(Redação dada pela Medida Provisória n. 896, de 2019)

§ 2º É facultado às unidades administrativas utilizarem-se de registros 

cadastrais de outros órgãos ou entidades da Administração Pública.
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Art. 35. Ao requerer inscrição no cadastro, ou atualização deste, a qual-

quer 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 relaciona-

da nos arts. 30 e 31 desta Lei.

§ 1º Aos inscritos será fornecido certificado, renovável sempre que atua-

lizarem 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 pro-

cesso administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, con-

tendo 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 administrati-

vo 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;
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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 con-

tratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e 

aprovadas por assessoria jurídica da Administração. (Redação dada pela Lei 

n. 8.883, de 1994)

Art. 39. Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um con-

junto 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 pre-

vistos 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 si-

multâneas aquelas com objetos similares e com realização prevista para in-

tervalos não superiores a trinta dias e licitações sucessivas aquelas em que, 

também com objetos similares, o edital subsequente tenha uma data anterior 

a cento e vinte dias após o término do contrato resultante da licitação ante-

cedente. (Redação dada pela Lei n. 8.883, de 1994)

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anu-

al, 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 lo-

cal, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para 

início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
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I – objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;

II – prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instru-

mentos, 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 necessá-

rias 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 n. 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 n. 8.883, de 1994)

XII – (Vetado). (Redação dada pela Lei n. 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;
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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 n. 

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 n. 8.883, de 1994)

d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e des-

contos, 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 lici-

tação, 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 n. 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 perti-

nentes à licitação.
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§ 3º Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se como adimplemento 

da obrigação contratual a prestação do serviço, a realização da obra, a entre-

ga 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 pro-

posta, poderão ser dispensadas: (Incluído pela Lei n. 8.883, de 1994)

I – o disposto no inciso XI deste artigo; (Incluído pela Lei n. 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 adimple-

mento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias. 

(Incluído pela Lei n. 8.883, de 1994)

§ 5º A Administração Pública poderá, nos editais de licitação para a con-

tratação de serviços, exigir da contratada que um percentual mínimo de sua 

mão de obra seja oriundo ou egresso do sistema prisional, com a finalidade 

de ressocialização do reeducando, na forma estabelecida em regulamento. 

(Incluído pela Lei n. 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 ha-

bilitação, 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 peran-

te a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que an-

teceder 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 edi-

tal, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. (Redação 

dada pela Lei n. 8.883, de 1994)
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§ 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 partici-

par das fases subsequentes.

Art. 42. Nas concorrências de âmbito internacional, o edital deverá ajus-

tar-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 n. 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 consequentes dos mes-

mos 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 inter-

nacionais aprovados pelo Congresso Nacional, bem como as normas e pro-

cedimentos 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 
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o princípio do julgamento objetivo e sejam objeto de despacho motivado do 

órgão executor do contrato, despacho esse ratificado pela autoridade imedia-

tamente superior. (Redação dada pela Lei n. 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 se-

guintes procedimentos:

I – abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilita-

ção dos concorrentes, e sua apreciação;

II – devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, con-

tendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após 

sua denegação;

III – abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habi-

litados, 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 re-

gistro 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 adju-

dicação 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.
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§ 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 infor-

mação 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 

n. 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 re-

lacionado 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 considera-

ção 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 edi-

tal 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 insu-

mos 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 lici-

tante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

(Redação dada pela Lei n. 8.883, de 1994)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1


1387

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 4º O disposto no parágrafo anterior aplica-se também às propostas que 

incluam mão de obra estrangeira ou importações de qualquer natureza. (Re-

dação dada pela Lei n. 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 pos-

sibilitar 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 n. 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 con-

cessão de direito real de uso. (Incluído pela Lei n. 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, obrigatoriamen-

te, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convoca-

dos, vedado qualquer outro processo.

§ 3º No caso da licitação do tipo “menor preço”, entre os licitantes consi-

derados qualificados a classificação se dará pela ordem crescente dos preços 

propostos, prevalecendo, no caso de empate, exclusivamente o critério pre-

visto no parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei n. 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 
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obrigatoriamente 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 n. 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 pro-

postas quantas necessárias até que se atinja a quantidade demandada na 

licitação. (Incluído pela Lei n. 9.648, de 1998)

Art. 46. Os tipos de licitação “melhor técnica” ou “técnica e preço” serão 

utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente in-

telectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, super-

visão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em particular, 

para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e exe-

cutivos, ressalvado o disposto no § 4º do artigo anterior. (Redação dada pela 

Lei n. 8.883, de 1994)

§ 1º Nas licitações do tipo “melhor técnica” será adotado o seguinte pro-

cedimento 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 exclusiva-

mente dos licitantes previamente qualificados e feita então a avaliação e clas-

sificação destas propostas de acordo com os critérios pertinentes e adequa-

dos 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 qualifi-

cação 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 mí-

nima estabelecida no instrumento convocatório e à negociação das condições 

propostas, com a proponente melhor classificada, com base nos orçamentos 
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detalhados apresentados e respectivos preços unitários e tendo como refe-

rência 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 expli-

citado no instrumento convocatório:

I – será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços, de acor-

do com critérios objetivos preestabelecidos no instrumento convocatório;

II – a classificação dos proponentes far-se-á de acordo com a média pon-

derada 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 pode-

rão ser adotados, por autorização expressa e mediante justificativa circuns-

tanciada 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 niti-

damente 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 significati-

vas sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade concreta-

mente mensuráveis, e estas puderem ser adotadas à livre escolha dos licitan-

tes, na conformidade dos critérios objetivamente fixados no ato convocatório.

§ 4º (Vetado). (Incluído pela Lei n. 8.883, de 1994)
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Art. 47. Nas licitações para a execução de obras e serviços, quando for 

adotada a modalidade de execução de empreitada por preço global, a Admi-

nistração deverá fornecer obrigatoriamente, junto com o edital, todos os ele-

mentos 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 inexequiveis, 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 convoca-

tório da licitação. (Redação dada pela Lei n. 8.883, de 1994)

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-

-se manifestamente inexequíveis, 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 

n. 9.648, de 1998)

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cin-

quenta por cento) do valor orçado pela administração, ou (Incluído pela Lei 

n. 9.648, de 1998)

b) valor orçado pela administração. (Incluído pela Lei n. 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 n. 9.648, de 1998)
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§ 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 n. 

9.648, de 1998)

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento so-

mente 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 pro-

vocação 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 pro-

cedimento 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 pro-

cedimento 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.
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§ 1º No caso de convite, a Comissão de licitação, excepcionalmente, nas 

pequenas unidades administrativas e em face da exiguidade de pessoal dis-

ponível, poderá ser substituída por servidor formalmente designado pela au-

toridade competente.

§ 2º A Comissão para julgamento dos pedidos de inscrição em registro ca-

dastral, sua alteração ou cancelamento, será integrada por profissionais legal-

mente 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 di-

vergente 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 excede-

rá a 1 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a 

mesma comissão no período subsequente.

§ 5º No caso de concurso, o julgamento será feito por uma comissão espe-

cial 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 desig-

nado 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.
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§ 2º Os bens arrematados serão pagos à vista ou no percentual estabe-

lecido no edital, não inferior a 5% (cinco por cento) e, após a assinatura da 

respectiva ata lavrada no local do leilão, imediatamente entregues ao arre-

matante, 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 n. 8.883, de 1994)

§ 4º O edital de leilão deve ser amplamente divulgado, principalmente no 

município em que se realizará. (Incluído pela Lei n. 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, obri-

gações 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;
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III – o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e pe-

riodicidade 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 cabí-

veis 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 conver-

são, 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 n. 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.
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§ 3º No ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comu-

nicarão, 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 garan-

tia nas contratações de obras, serviços e compras.

§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de 

garantia: (Redação dada pela Lei n. 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 centra-

lizado 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 n. 11.079, de 2004)

II – seguro-garantia; (Redação dada pela Lei n. 8.883, de 1994)

III – fiança bancária. (Redação dada pela Lei n. 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 con-

dições daquele, ressalvado o previsto no parágrafo 3º deste artigo. (Redação 

dada pela Lei n. 8.883, de 1994)

§ 3º Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta 

complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados atra-

vés 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 n. 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 Ad-

ministração, dos quais o contratado ficará depositário, ao valor da garantia 

deverá ser acrescido o valor desses bens.
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Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vi-

gência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

I – aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabele-

cidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interes-

se 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 administra-

ção, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei n. 9.648, de 1998)

III – (Vetado). (Redação dada pela Lei n. 8.883, de 1994)

IV – ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informá-

tica, 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 n. 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 assegu-

rada 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 reco-

nhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
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VI – omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclu-

sive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedi-

mento 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 previa-

mente 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 autoriza-

ção 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 n. 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 admi-

nistrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.

§ 2º Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-fi-

nanceiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equi-

líbrio contratual.

Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retro-

ativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria 

produzir, além de desconstituir os já produzidos.
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Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de inde-

nizar 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 dispos-

to no art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei n. 8.883, de 1994)

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrên-

cia e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos 

preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licita-

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1


1399

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

ção, 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 convo-

catório 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 n. 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, predominan-

temente, 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 pre-

vista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu 

valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiri-

dos, 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 obten-

ção de cópia autenticada, mediante o pagamento dos emolumentos devidos.

Art. 64. A Administração convocará regularmente o interessado para assi-

nar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro 

do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contrata-

ção, 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.
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§ 2º É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o ter-

mo 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 confor-

midade 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 compromis-

sos 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 impo-

sição 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;
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d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre 

os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa re-

muneração 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 consequências incalculáveis, re-

tardadores 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 n. 8.883, de 1994)

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratu-

ais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou com-

pras, 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% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabele-

cidos no parágrafo anterior, salvo: (Redação dada pela Lei n. 9.648, de 1998)

I – (VETADO) (Incluído pela Lei n. 9.648, de 1998)

II – as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 

(Incluído pela Lei n. 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 de-

verão 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 regular-

mente 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 contra-

tados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
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§ 6º Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encar-

gos 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 pre-

ços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penali-

zações 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 acor-

do com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma 

pelas consequências 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 acessibilida-

de previstas na legislação. (Incluído pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único. Cabe à administração fiscalizar o cumprimento dos re-

quisitos de acessibilidade nos serviços e nos ambientes de trabalho. (Incluído 

pela Lei n. 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 perti-

nentes a essa atribuição.
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§ 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 re-

presentante 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, previ-

denciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

§ 1º A inadimplência do contratado, com referência aos encargos traba-

lhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a respon-

sabilidade 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 n. 9.032, de 1995)

§ 2º A Administração Pública responde solidariamente com o contratado 

pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos ter-

mos do art. 31 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991. (Redação dada pela 

Lei n. 9.032, de 1995)

§ 3º (Vetado). (Incluído pela Lei n. 8.883, de 1994)

Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das respon-

sabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço 

ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração.
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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 fisca-

lização, 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 mate-

rial e consequente aceitação.

§ 1º Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimen-

to 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 po-

derá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devida-

mente 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;
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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 me-

diante 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 consequências 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 con-

tratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 

fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
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VII – o desatendimento das determinações regulares da autoridade de-

signada 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 repe-

tidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pa-

gamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente im-

previstas 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;
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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 com-

provada, impeditiva da execução do contrato.

XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo 

das sanções penais cabíveis. (Incluído pela Lei n. 9.854, de 1999)

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo-

tivados 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 n. 8.883, de 1994)

§ 1º A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de auto-

rização 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 n. 8.883, de 1994)

§ 4º (Vetado). (Redação dada pela Lei n. 8.883, de 1994)

§ 5º Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cro-

nograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.
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Art. 80. A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta as 

seguintes consequências, 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 continuida-

de, na forma do inciso V do art. 58 desta Lei;

III – execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administra-

ção, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos;

IV – retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos preju-

ízos 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 Esta-

dual ou Municipal, conforme o caso.

§ 4º A rescisão de que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Ad-

ministração, 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 assumi-

da, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos licitantes con-

vocados nos termos do art. 64, § 2º desta Lei, que não aceitarem a contra-

tação, 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 su-

jeitam-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 pe-

nais, 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 exer-

ce 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 res-

pectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, funda-

ções públicas, e quaisquer outras entidades sob seu controle direto ou indireto.
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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 descon-

tada 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 des-

contada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ain-

da, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração po-

derá, 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 Adminis-

tração 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.
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§ 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 interes-

sado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

§ 3º A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência ex-

clusiva 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 po-

derão 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 dolo-

sos, 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 Adminis-

tração em virtude de atos ilícitos praticados.

Seção III

Dos Crimes e das Penas

Art. 89. (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)

Art. 90. (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)

Art. 91. (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)

Art. 92. (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)

Art. 93. (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)

Art. 94. (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)

Art. 95. (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)

Art. 96. (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)

Art. 97. (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)

Art. 98. (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)

Art. 99. (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)
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Seção IV
Do Processo e do Procedimento Judicial

Art. 100. (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)

Art. 101. (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)

Art. 102. (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)

Art. 103. (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)

Art. 104. (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)

Art. 105. (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)

Art. 106. (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)

Art. 107. (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)

Art. 108. (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)

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 altera-

ção ou cancelamento;

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei; 

(Redação dada pela Lei n. 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 de-

cisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba 

recurso hierárquico;
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III – pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de Estado, ou Se-

cretário 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 pre-

sentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia sus-

pensiva aos demais recursos.

§ 3º Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que po-

derão 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 informa-

do, 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 reconsidera-

ção se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista fran-

queada ao interessado.

§ 6º Em se tratando de licitações efetuadas na modalidade de “carta con-

vite” os prazos estabelecidos nos incisos I e II e no parágrafo 3º deste artigo 

serão de dois dias úteis. (Incluído pela Lei n. 8.883, de 1994)
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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 conse-

cutivos, 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 forneci-

mento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinen-

tes 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, res-

ponder 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 n. 11.107, de 2005)

§ 2º É facultado à entidade interessada o acompanhamento da licitação e 

da execução do contrato. (Incluído pela Lei n. 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 compe-

tente, 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 siste-

ma de controle interno nela previsto.
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§ 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 contro-

le 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 n. 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 rela-
tivas 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 licita-

ções, 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 con-

vênios, 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;
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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 conclu-

são das etapas ou fases programadas;

VII – se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, compro-

vação 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 Assembleia 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, atra-

sos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, prá-

ticas atentatórias aos princípios fundamentais de Administração Pública nas 

contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou o inadim-

plemento do executor com relação a outras cláusulas conveniais básicas;

III – quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras aponta-

das pelo partícipe repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo 

sistema de controle interno.

§ 4º Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoria-

mente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial 
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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, exclusiva-

mente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo espe-

cífico 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 prove-

nientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão de-

volvidos 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 ór-

gãos 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 con-

tratos ao disposto nesta Lei.

Art. 119. As sociedades de economia mista, empresas e fundações pú-

blicas 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.
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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 n. 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 obriga-

ções relativas aos contratos regidos por legislação anterior à Lei no 8.666, de 

21 de junho de 1993. (Redação dada pela Lei n. 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 cré-

dito 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 reparti-

ções 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 con-

cessão de serviços públicos os dispositivos desta Lei que não conflitem com a 

legislação específica sobre o assunto. (Redação dada pela Lei n. 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 
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prévia de obras em que não foram previstos desembolso por parte da Admi-

nistração Pública concedente. (Incluído pela Lei n. 8.883, de 1994)

Art. 125. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (Renumera-

do por força do disposto no art. 3º da Lei n. 8.883, de 1994)

Art. 126. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os De-

cretos-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 no 8.220, de 4 de setembro 

de 1991, e o art. 83 da Lei no 5.194, de 24 de dezembro de 1966.(Renume-

rado por força do disposto no art. 3º da Lei n. 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
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LEI N. 10.520 DE 17 DE JULHO DE 2002

Mensagem de veto
Conversão da MPv n. 2.182-18, de 2001
Regulamento.
Regulamento.
Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade 
de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços 
comuns, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a 

licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e 

efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade pos-

sam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usu-

ais no mercado.

Art. 2º (VETADO)

§ 1º Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de 

tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica.

§ 2º Será facultado, nos termos de regulamentos próprios da União, Esta-

dos, Distrito Federal e Municípios, a participação de bolsas de mercadorias no 

apoio técnico e operacional aos órgãos e entidades promotores da modalida-

de de pregão, utilizando-se de recursos de tecnologia da informação.

§ 3º As bolsas a que se referem o § 2º deverão estar organizadas sob a 

forma de sociedades civis sem fins lucrativos e com a participação plural de 

corretoras que operem sistemas eletrônicos unificados de pregões.

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

I – a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e 

definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de 
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aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do 

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;

II – a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas 

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 

competição;

III – dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições 

referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre 

os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão 

ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e

IV – a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão 

ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, 

cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a 

análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a 

adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

§ 1º A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores 

ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração, preferencialmen-

te pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do 

evento.

§ 2º No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de 

membro da equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos in-

teressados e observará as seguintes regras:

I – a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação 

de aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em 

jornal de circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e confor-

me o vulto da licitação, em jornal de grande circulação, nos termos do regu-

lamento de que trata o art. 2º;

II – do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do 

local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital;
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III – do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso 

I do art. 3º, as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do con-

trato, quando for o caso;

IV – cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição de 

qualquer pessoa para consulta e divulgadas na forma da Lei no 9.755, de 16 

de dezembro de 1998;

V – o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da 

publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis;

VI – no dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para 

recebimento das propostas, devendo o interessado, ou seu representante, 

identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos necessários pode-

res para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos 

inerentes ao certame;

VII – aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresen-

tarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do 

preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da 

conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório;

VIII – no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das 

ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer 

novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor;

IX – não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no 

inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 

3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os 

preços oferecidos;

X – para julgamento e classificação das propostas, será adotado o crité-

rio de menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as 

especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade 

definidos no edital;
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XI – examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao ob-

jeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua 

aceitabilidade;

XII – encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro 

procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do 

licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento 

das condições fixadas no edital;

XIII – a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em si-

tuação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, 

quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital 

quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira;

XIV – os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habi-

litação que já constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornece-

dores – Sicaf e sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal 

ou Municípios, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

nele constantes;

XV – verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante 

será declarado vencedor;

XVI – se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigên-

cias habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualifi-

cação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 

a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante decla-

rado vencedor;

XVII – nas situações previstas nos incisos XI e XVI, o pregoeiro poderá 

negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;

XVIII – declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar ime-

diata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido 

o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando 

os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em 
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igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recor-

rente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

XIX – o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento;

XX – a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 

decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo 

pregoeiro ao vencedor;

XXI – decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação 

do objeto da licitação ao licitante vencedor;

XXII – homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatá-

rio será convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital; e

XXIII – se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da 

sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI.

Art. 5º 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 forneci-

mento do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfi-

ca, e aos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação, quan-

do for o caso.

Art. 6º O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se 

outro não estiver fixado no edital.

Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua propos-

ta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 

falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 

licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 

descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores 
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a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 

cominações legais.

Art. 8º Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios 

eletrônicos, serão documentados no processo respectivo, com vistas à aferi-

ção de sua regularidade pelos agentes de controle, nos termos do regulamen-

to previsto no art. 2º.

Art. 9º Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as 

normas da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Pro-

visória n. 2.182-18, de 23 de agosto de 2001.

Art. 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando efetuadas 

pelo sistema de registro de preços previsto no art. 15 da Lei n. 8.666, de 21 

de junho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regu-

lamento específico.

Art. 12. A Lei n. 10.191, de 14 de fevereiro de 2001, passa a vigorar 

acrescida do seguinte artigo:

“Art. 2-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 

adotar, nas licitações de registro de preços destinadas à aquisição de bens 

e serviços comuns da área da saúde, a modalidade do pregão, inclusive por 

meio eletrônico, observando-se o seguinte:

I – são considerados bens e serviços comuns da área da saúde, aqueles 

necessários ao atendimento dos órgãos que integram o Sistema Único de 

Saúde, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos no edital, por meio de especificações usuais do mercado.

II – quando o quantitativo total estimado para a contratação ou forneci-

mento não puder ser atendido pelo licitante vencedor, admitir-se-á a convo-

cação de tantos licitantes quantos forem necessários para o atingimento da 

totalidade do quantitativo, respeitada a ordem de classificação, desde que os 

referidos licitantes aceitem praticar o mesmo preço da proposta vencedora.
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III – na impossibilidade do atendimento ao disposto no inciso II, excepcio-

nalmente, poderão ser registrados outros preços diferentes da proposta ven-

cedora, desde que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, 

devidamente justificada e comprovada a vantagem, e que as ofertas sejam 

em valor inferior ao limite máximo admitido.”

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de julho de 2002; 181º da Independência e 114º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan

Guilherme Gomes Dias

Este texto não substitui o publicado no DOU de 18.7.2002 e retificado em 

30.7.2002
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LEI N. 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus res-
ponsável pelo surto de 2019.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

§ 1º As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade.

§ 2º Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situ-

ação de emergência de saúde pública de que trata esta Lei. (Vide Decreto n. 

10.538, de 2020)

§ 3º O prazo de que trata o § 2º deste artigo não poderá ser superior ao 

declarado pela Organização Mundial de Saúde.

Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I – isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de ba-

gagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, 

de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do corona-

vírus; e

II – quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspei-

tas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, 

contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de con-

taminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do 

coronavírus.

Parágrafo único. As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento 

Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto n. 10.212, de 30 de 

janeiro de 2020 , aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber.
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Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de impor-

tância internacional de que trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no 

âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas: (Redação 

dada pela Lei n. 14.035, de 2020)

I – isolamento;

II – quarentena;

III – determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos;

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clínicas;

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou

e) tratamentos médicos específicos;

III – A – uso obrigatório de máscaras de proteção individual; (Incluído 

pela Lei n. 14.019, de 2020)

IV – estudo ou investigação epidemiológica;

V – exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;

VI – restrição excepcional e temporária, por rodovias, portos ou aeropor-

tos, de: (Redação dada pela Lei n. 14.035, de 2020)

a) entrada e saída do País; e (Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)

b) locomoção interestadual e intermunicipal; (Incluído pela Lei n. 14.035, 

de 2020)

VII – requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipó-

tese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa; e

VIII – autorização excepcional e temporária para a importação e distribui-

ção de quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área 

de saúde sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa considerados 

essenciais para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus, desde que: 

(Redação dada pela Lei n. 14.006, de 2020)
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a) registrados por pelo menos 1 (uma) das seguintes autoridades sanitá-

rias estrangeiras e autorizados à distribuição comercial em seus respectivos 

países: (Redação dada pela Lei n. 14.006, de 2020)

1. Food and Drug Administration (FDA); (Incluído pela Lei n. 14.006, de 2020)

2. European Medicines Agency (EMA); (Incluído pela Lei n. 14.006, de 2020)

3. Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA); (Incluído pela Lei 

n. 14.006, de 2020)

4. National Medical Products Administration (NMPA); (Incluído pela Lei n. 

14.006, de 2020)

b) ( revogada ). (Redação dada pela Lei n. 14.006, de 2020)

§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas 

com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estra-

tégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo 

indispensável à promoção e à preservação da saúde pública.

§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas nes-

te artigo:

I – o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado 

de saúde e a assistência à família conforme regulamento;

II – o direito de receberem tratamento gratuito;

III – o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades 

fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Artigo 3 do Regulamento 

Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto n. 10.212, de 30 de 

janeiro de 2020 .

§ 3º Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade 

laboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas neste 

artigo.

§ 4º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previs-

tas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará responsabilização, nos 

termos previstos em lei.

§ 5º Ato do Ministro de Estado da Saúde:

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14006.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Decreto/D10212.htm#anexo
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Decreto/D10212.htm#anexo


1430

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

I – disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas 

nos incisos I e II do caput deste artigo; e

II – ( revogado ). (Redação dada pela Lei n. 14.006, de 2020)

§ 6º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Seguran-

ça Pública e da Infraestrutura disporá sobre as medidas previstas no inciso VI 

do caput deste artigo, observado o disposto no inciso I do § 6º-B deste artigo. 

(Redação dada pela Lei n. 14.035, de 2020)

§ 6º-B. As medidas previstas no inciso VI do caput deste artigo deverão 

ser precedidas de recomendação técnica e fundamentada: (Incluído pela Lei 

n. 14.035, de 2020)

I – da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em relação à 

entrada e saída do País e à locomoção interestadual; ou (Incluído pela Lei n. 

14.035, de 2020)

II – do respectivo órgão estadual de vigilância sanitária, em relação à lo-

comoção intermunicipal. (Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)

§ 6º-C. (VETADO). (Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)

§ 6º-D. (VETADO). (Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)

§ 7º As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:

I – pelo Ministério da Saúde, exceto a constante do inciso VIII do caput 

deste artigo; (Redação dada pela Lei n. 14.006, de 2020)

II – pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério 

da Saúde, nas hipóteses dos incisos I, II, III-A, V e VI do caput deste artigo; 

(Redação dada pela Lei n. 14.035, de 2020)

III – pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, IV e VII 

do caput deste artigo.

IV – pela Anvisa, na hipótese do inciso VIII do caput deste artigo. (Incluído 

pela Lei n. 14.006, de 2020)

(Incluído pela Lei n. 14.006, de 2020)
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§ 7º-A. A autorização de que trata o inciso VIII do caput deste artigo deve-

rá ser concedida pela Anvisa em até 72 (setenta e duas) horas após a submis-

são do pedido à Agência, dispensada a autorização de qualquer outro órgão 

da administração pública direta ou indireta para os produtos que especifica, 

sendo concedida automaticamente caso esgotado o prazo sem manifestação. 

Promulgação partes vetadas

§ 7º-B. O médico que prescrever ou ministrar medicamento cuja impor-

tação ou distribuição tenha sido autorizada na forma do inciso VIII do caput 

deste artigo deverá informar ao paciente ou ao seu representante legal que o 

produto ainda não tem registro na Anvisa e foi liberado por ter sido registrado 

por autoridade sanitária estrangeira. (Incluído pela Lei n. 14.006, de 2020)

§ 7º-C Os serviços públicos e atividades essenciais, cujo funcionamento 

deverá ser resguardado quando adotadas as medidas previstas neste artigo, 

incluem os relacionados ao atendimento a mulheres em situação de violência 

doméstica e familiar, nos termos da Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006 , 

a crianças, a adolescentes, a pessoas idosas e a pessoas com deficiência ví-

timas de crimes tipificados na Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 

da Criança e do Adolescente), na Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003 

(Estatuto do Idoso), na Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pes-

soa com Deficiência), e no Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 

(Código Penal). (Incluído pela Lei n. 14.022, de 2020)

§ 8º Na ausência da adoção de medidas de que trata o inciso II do § 7º 

deste artigo, ou até sua superveniência, prevalecerão as determinações: (In-

cluído pela Lei n. 14.035, de 2020)

I – do Ministério da Saúde em relação aos incisos I, II, III, IV, V e VII do 

caput deste artigo; e (Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)

II – do ato conjunto de que trata o § 6º em relação às medidas previstas 

no inciso VI do caput deste artigo. (Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)
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§ 9º A adoção das medidas previstas neste artigo deverá resguardar o 

abastecimento de produtos e o exercício e o funcionamento de serviços pú-

blicos e de atividades essenciais, assim definidos em decreto da respectiva 

autoridade federativa. (Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)

§ 10 As medidas a que se referem os incisos I, II e VI do caput , observado 

o disposto nos incisos I e II do § 6º-B deste artigo, quando afetarem a exe-

cução de serviços públicos e de atividades essenciais, inclusive os regulados, 

concedidos ou autorizados, somente poderão ser adotadas em ato específico 

e desde que haja articulação prévia com o órgão regulador ou o poder conce-

dente ou autorizador. (Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)

§ 11 É vedada a restrição à ação de trabalhadores que possa afetar o fun-

cionamento de serviços públicos e de atividades essenciais, definidos confor-

me previsto no § 9º deste artigo, e as cargas de qualquer espécie que possam 

acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população. (Incluído 

pela Lei n. 14.035, de 2020)

Art. 3º-A. É obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de 

proteção individual, conforme a legislação sanitária e na forma de regulamen-

tação estabelecida pelo Poder Executivo federal, para circulação em espaços 

públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes 

públicos coletivos, bem como em: (Incluído pela Lei n. 14.019, de 2020) 

(Vide ADPF 714)

I – veículos de transporte remunerado privado individual de passageiros 

por aplicativo ou por meio de táxis; (Incluído pela Lei n. 14.019, de 2020)

II – ônibus, aeronaves ou embarcações de uso coletivo fretados; (Incluído 

pela Lei n. 14.019, de 2020)

III – estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos, es-

tabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de 

pessoas. (Incluído pela Lei n. 14.019, de 2020) Promulgação partes vetadas 

(Vide ADPF 714)
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§ 1º O descumprimento da obrigação prevista no caput deste artigo acar-

retará a imposição de multa definida e regulamentada pelo ente federado 

competente, devendo ser consideradas como circunstâncias agravantes na 

gradação da penalidade: (Incluído pela Lei n. 14.019, de 2020) Promulgação 

partes vetadas

I – ser o infrator reincidente; (Incluído pela Lei n. 14.019, de 2020)

II – ter a infração ocorrido em ambiente fechado. (Incluído pela Lei n. 

14.019, de 2020)

§ 2º A definição e a regulamentação referidas no § 1º deste artigo serão 

efetuadas por decreto ou por ato administrativo do respectivo Poder Execu-

tivo, que estabelecerá as autoridades responsáveis pela fiscalização da obri-

gação prevista no caput e pelo recolhimento da multa prevista no § 1º deste 

artigo (Incluído pela Lei n. 14.019, de 2020) Promulgação partes vetadas

§ 3º (VETADO). (Incluído pela Lei n. 14.019, de 2020)

§ 4º (VETADO). (Incluído pela Lei n. 14.019, de 2020)

§ 5º (VETADO). (Incluído pela Lei n. 14.019, de 2020)

§ 6º Em nenhuma hipótese será exigível a cobrança da multa pelo des-

cumprimento da obrigação prevista no caput deste artigo às populações vul-

neráveis economicamente. (Incluído pela Lei n. 14.019, de 2020) Promulga-

ção partes vetadas

§ 7º A obrigação prevista no caput deste artigo será dispensada no caso 

de pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectu-

al, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as 

impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme 

declaração médica, que poderá ser obtida por meio digital, bem como no 

caso de crianças com menos de 3 (três) anos de idade. (Incluído pela Lei n. 

14.019, de 2020)

§ 8º As máscaras a que se refere o caput deste artigo podem ser artesa-

nais ou industriais. (Incluído pela Lei n. 14.019, de 2020)
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Art. 3º-B. Os estabelecimentos em funcionamento durante a pandemia 

da Covid-19 são obrigados a fornecer gratuitamente a seus funcionários e 

colaboradores máscaras de proteção individual, ainda que de fabricação ar-

tesanal, sem prejuízo de outros equipamentos de proteção individual estabe-

lecidos pelas normas de segurança e saúde do trabalho. (Incluído pela Lei n. 

14.019, de 2020) Promulgação partes vetadas (Vide ADPF 715)

§ 1º O descumprimento da obrigação prevista no caput deste artigo acar-

retará a imposição de multa definida e regulamentada pelos entes federados, 

observadas na gradação da penalidade: (Incluído pela Lei n. 14.019, de 2020)

I – a reincidência do infrator; (Incluído pela Lei n. 14.019, de 2020)

II – a ocorrência da infração em ambiente fechado, hipótese que será con-

siderada como circunstância agravante; (Incluído pela Lei n. 14.019, de 2020)

III – a capacidade econômica do infrator. (Incluído pela Lei n. 14.019, de 2020)

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo será regulamentado por decreto ou 

por ato administrativo do respectivo Poder Executivo, que estabelecerá as 

autoridades responsáveis pela fiscalização da obrigação prevista no caput e 

pelo recolhimento da multa prevista no § 1º deste artigo. (Incluído pela Lei n. 

14.019, de 2020) Promulgação partes vetadas

§ 3º (VETADO). (Incluído pela Lei n. 14.019, de 2020)

§ 4º (VETADO). (Incluído pela Lei n. 14.019, de 2020)

§ 5º Os órgãos, entidades e estabelecimentos a que se refere este ar-

tigo deverão afixar cartazes informativos sobre a forma de uso correto de 

máscaras e o número máximo de pessoas permitidas ao mesmo tempo 

dentro do estabelecimento, nos termos de regulamento. (Incluído pela Lei 

n. 14.019, de 2020)

§ 6º (VETADO). (Incluído pela Lei n. 14.019, de 2020)

‘Art. 3º-C. As multas previstas no § 1º do art. 3º-A e no § 1º do art. 3º-B 

desta Lei somente serão aplicadas na ausência de normas estaduais ou muni-

cipais que estabeleçam multa com hipótese de incidência igual ou semelhan-

te. (Incluído pela Lei n. 14.019, de 2020) Promulgação partes vetadas

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14019.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14019.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14019.htm#derrubadaveto
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADPF&documento=&s1=714&numProcesso=715
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14019.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14019.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14019.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14019.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14019.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14019.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14019.htm#derrubadaveto
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14019.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14019.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14019.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14019.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14019.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14019.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14019.htm#derrubadaveto


1435

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

‘Art. 3º-D. Os valores recolhidos das multas previstas no § 1º do art. 3º-A 

e no § 1º do art. 3º-B desta Lei deverão ser utilizados obrigatoriamente em 

ações e serviços de saúde. (Incluído pela Lei n. 14.019, de 2020) Promulga-

ção partes vetadas

Parágrafo único. Os valores recolhidos deverão ser informados em portais 

de transparência ou, na falta destes, em outro meio de publicidade, para fins 

de prestação de contas.’

Art. 3º-E. É garantido o atendimento preferencial em estabelecimentos 

de saúde aos profissionais de saúde e aos profissionais da segurança pública, 

integrantes dos órgãos previstos no art. 144 da Constituição Federal, diag-

nosticados com a Covid-19, respeitados os protocolos nacionais de atendi-

mento médico. (Incluído pela Lei n. 14.019, de 2020)

Art. 3º-F. É obrigatório o uso de máscaras de proteção individual nos 

estabelecimentos prisionais e nos estabelecimentos de cumprimento de me-

didas socioeducativas, observado o disposto no caput do art. 3º-B desta Lei. 

(Incluído pela Lei n. 14.019, de 2020) (Vide ADPF 718)

Art. 3º-G. As concessionárias e empresas de transporte público deverão 

atuar em colaboração com o poder público na fiscalização do cumprimento 

das normas de utilização obrigatória de máscaras de proteção individual, po-

dendo inclusive vedar, nos terminais e meios de transporte por elas operados, 

a entrada de passageiros em desacordo com as normas estabelecidas pelo 

respectivo poder concedente. (Incluído pela Lei n. 14.019, de 2020)

Parágrafo único. O poder público concedente regulamentará o disposto 

neste artigo, inclusive em relação ao estabelecimento de multas pelo seu 

descumprimento. (Incluído pela Lei n. 14.019, de 2020)

Art. 3º-H. Os órgãos e entidades públicos, por si, por suas empresas, 

concessionárias ou permissionárias ou por qualquer outra forma de empre-

endimento, bem como o setor privado de bens e serviços, deverão adotar 

medidas de prevenção à proliferação de doenças, como a assepsia de locais 

de circulação de pessoas e do interior de veículos de toda natureza usados em 

serviço e a disponibilização aos usuários de produtos higienizantes e sanean-

tes. (Incluído pela Lei n. 14.019, de 2020)
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Parágrafo único. Incorrerá em multa, a ser definida e regulamentada pelo 

Poder Executivo do ente federado competente, o estabelecimento autorizado 

a funcionar durante a pandemia da Covid-19 que deixar de disponibilizar ál-

cool em gel a 70% (setenta por cento) em locais próximos a suas entradas, 

elevadores e escadas rolantes. (Incluído pela Lei n. 14.019, de 2020) Promul-

gação partes vetadas

Art. 3º-I. (VETADO). (Incluído pela Lei n. 14.019, de 2020)

Art. 3º-J Durante a emergência de saúde pública decorrente do corona-

vírus responsável pelo surto de 2019, o poder público e os empregadores ou 

contratantes adotarão, imediatamente, medidas para preservar a saúde e a 

vida de todos os profissionais considerados essenciais ao controle de doenças 

e à manutenção da ordem pública. (Incluído pela Lei n. 14.023, de 2020)

§ 1º Para efeitos do disposto no caput deste artigo, são considerados pro-

fissionais essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem públi-

ca: (Incluído pela Lei n. 14.023, de 2020)

I – médicos; (Incluído pela Lei n. 14.023, de 2020)

II – enfermeiros; (Incluído pela Lei n. 14.023, de 2020)

III – fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e profissio-

nais envolvidos nos processos de habilitação e reabilitação; (Incluído pela Lei 

n. 14.023, de 2020)

IV – psicólogos; (Incluído pela Lei n. 14.023, de 2020)

V – assistentes sociais; (Incluído pela Lei n. 14.023, de 2020)

VI – policiais federais, civis, militares, penais, rodoviários e ferroviários e 

membros das Forças Armadas; (Incluído pela Lei n. 14.023, de 2020)

VII – agentes socioeducativos, agentes de segurança de trânsito e agen-

tes de segurança privada; (Incluído pela Lei n. 14.023, de 2020)

VIII – brigadistas e bombeiros civis e militares; (Incluído pela Lei n. 

14.023, de 2020)

IX – vigilantes que trabalham em unidades públicas e privadas de saúde; 

(Incluído pela Lei n. 14.023, de 2020)
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X – assistentes administrativos que atuam no cadastro de pacientes em 

unidades de saúde; (Incluído pela Lei n. 14.023, de 2020)

XI – agentes de fiscalização; (Incluído pela Lei n. 14.023, de 2020)

XII – agentes comunitários de saúde; (Incluído pela Lei n. 14.023, de 2020)

XIII – agentes de combate às endemias; (Incluído pela Lei n. 14.023, de 2020)

XIV – técnicos e auxiliares de enfermagem; (Incluído pela Lei n. 14.023, 

de 2020)

XV – técnicos, tecnólogos e auxiliares em radiologia e operadores de apa-

relhos de tomografia computadorizada e de ressonância nuclear magnética; 

(Incluído pela Lei n. 14.023, de 2020)

XVI – maqueiros, maqueiros de ambulância e padioleiros; (Incluído pela 

Lei n. 14.023, de 2020)

XVII – cuidadores e atendentes de pessoas com deficiência, de pessoas ido-

sas ou de pessoas com doenças raras; (Incluído pela Lei n. 14.023, de 2020)

XVIII – biólogos, biomédicos e técnicos em análises clínicas; (Incluído pela 

Lei n. 14.023, de 2020)

XIX – médicos-veterinários; (Incluído pela Lei n. 14.023, de 2020)

XX – coveiros, atendentes funerários, motoristas funerários, auxiliares fu-

nerários e demais trabalhadores de serviços funerários e de autópsias; (In-

cluído pela Lei n. 14.023, de 2020)

XXI – profissionais de limpeza; (Incluído pela Lei n. 14.023, de 2020)

XXII – profissionais que trabalham na cadeia de produção de alimentos e 

bebidas, incluídos os insumos; (Incluído pela Lei n. 14.023, de 2020)

XXIII – farmacêuticos, bioquímicos e técnicos em farmácia; (Incluído pela 

Lei n. 14.023, de 2020)

XXIV – cirurgiões-dentistas, técnicos em saúde bucal e auxiliares em saú-

de bucal; (Incluído pela Lei n. 14.023, de 2020)

XXV – aeronautas, aeroviários e controladores de voo; (Incluído pela Lei 

n. 14.023, de 2020)

XXVI – motoristas de ambulância; (Incluído pela Lei n. 14.023, de 2020)
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XXVII – guardas municipais; (Incluído pela Lei n. 14.023, de 2020)

XXVIII – profissionais dos Centros de Referência de Assistência Social 

(Cras) e dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Cre-

as); (Incluído pela Lei n. 14.023, de 2020)

XXIX – servidores públicos que trabalham na área da saúde, inclusive em 

funções administrativas; (Incluído pela Lei n. 14.023, de 2020)

XXX – outros profissionais que trabalhem ou sejam convocados a trabalhar 

nas unidades de saúde durante o período de isolamento social ou que tenham 

contato com pessoas ou com materiais que ofereçam risco de contaminação 

pelo novo coronavírus. (Incluído pela Lei n. 14.023, de 2020)

§ 2º O poder público e os empregadores ou contratantes fornecerão, gra-

tuitamente, os equipamentos de proteção individual (EPIs) recomendados 

pela Anvisa aos profissionais relacionados no § 1º deste artigo que estiverem 

em atividade e em contato direto com portadores ou possíveis portadores do 

novo coronavírus, considerados os protocolos indicados para cada situação. 

(Incluído pela Lei n. 14.023, de 2020)

§ 3º Os profissionais essenciais ao controle de doenças e à manutenção da 

ordem pública que estiverem em contato direto com portadores ou possíveis 

portadores do novo coronavírus terão prioridade para fazer testes de diagnós-

tico da Covid-19 e serão tempestivamente tratados e orientados sobre sua 

condição de saúde e sobre sua aptidão para retornar ao trabalho. (Incluído 

pela Lei n. 14.023, de 2020)

Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição ou contratação de bens, 

serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta 

Lei. (Redação dada pela Lei n. 14.035, de 2020)

§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é tempo-

rária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus.
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§ 2º Todas as aquisições ou contratações realizadas com base nesta Lei 

serão disponibilizadas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da 

realização do ato, em site oficial específico na internet, observados, no que 

couber, os requisitos previstos no § 3º do art. 8º da Lei n. 12.527, de 18 de 

novembro de 2011 , com o nome do contratado, o número de sua inscrição na 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respec-

tivo processo de aquisição ou contratação, além das seguintes informações: 

(Redação dada pela Lei n. 14.035, de 2020)

I – o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do con-

trato; (Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)

II – a discriminação do bem adquirido ou do serviço contratado e o local 

de entrega ou de prestação; (Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)

III – o valor global do contrato, as parcelas do objeto, os montantes pagos 

e o saldo disponível ou bloqueado, caso exista; (Incluído pela Lei n. 14.035, 

de 2020)

IV – as informações sobre eventuais aditivos contratuais; (Incluído pela 

Lei n. 14.035, de 2020)

V – a quantidade entregue em cada unidade da Federação durante a exe-

cução do contrato, nas contratações de bens e serviços. (Incluído pela Lei n. 

14.035, de 2020)

VI – as atas de registros de preços das quais a contratação se origine. 

(Redação dada pela Lei n. 14065, de 2020)

§ 3º Na situação excepcional de, comprovadamente, haver uma única for-

necedora do bem ou prestadora do serviço, será possível a sua contratação, 

independentemente da existência de sanção de impedimento ou de suspen-

são de contratar com o poder público. (Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)

§ 3º-A. No caso de que trata o § 3º deste artigo, é obrigatória a prestação 

de garantia nas modalidades previstas no art. 56 da Lei n. 8.666, de 21 de 

junho de 1993 , que não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor do 

contrato. (Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)
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(Vigência Encerrada)

(Vigência Encerrada)

(Vigência Encerrada)

§ 4º Na hipótese de dispensa de licitação a que se refere o caput deste 

artigo, quando se tratar de compra ou de contratação por mais de um órgão 

ou entidade, poderá ser utilizado o sistema de registro de preços, previsto no 

inciso II do caput do art. 15 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 . (Reda-

ção dada pela Lei n. 14065, de 2020)

§ 5º Nas situações abrangidas pelo § 4º deste artigo, o ente federativo 

poderá aplicar o regulamento federal sobre registro de preços se não houver 

regulamento que lhe seja especificamente aplicável. (Redação dada pela Lei 

n. 14065, de 2020)

§ 6º O órgão ou entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo entre 

2 (dois) e 8 (oito) dias úteis, contado da data de divulgação da intenção de 

registro de preço, para que outros órgãos e entidades manifestem interesse 

em participar do sistema de registro de preços realizado nos termos dos §§ 

4º e 5º deste artigo. (Redação dada pela Lei n. 14065, de 2020)

§ 7º O disposto nos §§ 2º e 3º do art. 4º-E desta Lei não se aplica a sis-

tema de registro de preços fundamentado nesta Lei. (Incluído pela Lei n. 

14065, de 2020)

§ 8º Nas contratações celebradas após 30 (trinta) dias da assinatura da 

ata de registro de preços, a estimativa de preços será refeita, com o intuito de 

verificar se os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados 

no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública, nos termos do 

inciso VI do § 1º do art. 4º-E desta Lei. (Incluído pela Lei n. 14065, de 2020)

Art. 4º-A. A aquisição ou contratação de bens e serviços, inclusive de 

engenharia, a que se refere o caput do art. 4º desta Lei, não se restringe a 

equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas 

condições de uso e de funcionamento do objeto contratado. (Incluído pela Lei 

n. 14.035, de 2020)
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Art. 4º-B. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, pre-

sumem-se comprovadas as condições de: (Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)

I – ocorrência de situação de emergência; (Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)

II – necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; (In-

cluído pela Lei n. 14.035, de 2020)

III – existência de risco à segurança de pessoas, de obras, de prestação 

de serviços, de equipamentos e de outros bens, públicos ou particulares; e 

(Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)

IV – limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da si-

tuação de emergência. (Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)

Art. 4º-C. Para a aquisição ou contratação de bens, serviços, inclusive 

de engenharia, e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de 

saúde pública de que trata esta Lei, não será exigida a elaboração de estudos 

preliminares quando se tratar de bens e de serviços comuns. (Incluído pela 

Lei n. 14.035, de 2020)

Art. 4º-D. O gerenciamento de riscos da contratação somente será exigí-

vel durante a gestão do contrato. (Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)

Art. 4º-E. Nas aquisições ou contratações de bens, serviços e insumos 

necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importân-

cia internacional de que trata esta Lei, será admitida a apresentação de termo 

de referência simplificado ou de projeto básico simplificado. (Incluído pela Lei 

n. 14.035, de 2020)

§ 1º O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado 

referidos no caput deste artigo conterá: (Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)

I – declaração do objeto; (Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)

II – fundamentação simplificada da contratação; (Incluído pela Lei n. 

14.035, de 2020)

III – descrição resumida da solução apresentada; (Incluído pela Lei n. 

14.035, de 2020)

IV – requisitos da contratação; (Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)
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V – critérios de medição e de pagamento; (Incluído pela Lei n. 14.035, 

de 2020)

VI – estimativa de preços obtida por meio de, no mínimo, 1 (um) dos se-

guintes parâmetros: (Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)

a) Portal de Compras do Governo Federal; (Incluído pela Lei n. 14.035, de 

2020)

b) pesquisa publicada em mídia especializada; (Incluído pela Lei n. 14.035, 

de 2020)

c) sites especializados ou de domínio amplo; (Incluído pela Lei n. 14.035, 

de 2020)

d) contratações similares de outros entes públicos; ou (Incluído pela Lei 

n. 14.035, de 2020)

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; (Incluído pela Lei 

n. 14.035, de 2020)

VII – adequação orçamentária. (Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)

§ 2º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, 

será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI do § 1º deste 

artigo. (Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)

§ 3º Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do 

§ 1º deste artigo não impedem a contratação pelo poder público por valores 

superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, 

desde que observadas as seguintes condições: (Incluído pela Lei n. 14.035, 

de 2020)

I – negociação prévia com os demais fornecedores, segundo a ordem de 

classificação, para obtenção de condições mais vantajosas; e (Incluído pela 

Lei n. 14.035, de 2020)

II – efetiva fundamentação, nos autos da contratação correspondente, da 

variação de preços praticados no mercado por motivo superveniente. (Incluí-

do pela Lei n. 14.035, de 2020)
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Art. 4º-F. Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou de presta-

dores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante 

justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à 

regularidade fiscal ou, ainda, o cumprimento de 1 (um) ou mais requisitos de 

habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularida-

de trabalhista e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 

7º da Constituição Federal . (Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)

(Vigência Encerrada)

Art. 4º-G. Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou 

presencial, cujo objeto seja a aquisição ou contratação de bens, serviços e 

insumos necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional de que trata esta Lei, os prazos dos procedimentos 

licitatórios serão reduzidos pela metade. (Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)

§ 1º Quando o prazo original de que trata o caput deste artigo for número 

ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente. (Incluído 

pela Lei n. 14.035, de 2020)

§ 2º Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito de-

volutivo. (Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)

§ 3º Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o 

art. 39 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 , para as licitações de que 

trata o caput deste artigo. (Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)

§ 4º As licitações de que trata o caput deste artigo realizadas por meio 

de sistema de registro de preços serão consideradas compras nacionais e 

observarão o disposto em regulamento editado pelo Poder Executivo federal, 

observado o prazo estabelecido no § 6º do art. 4º desta Lei. (Redação dada 

pela Lei n. 14065, de 2020)

Art. 4º-H. Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até 

6 (seis) meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto 

vigorar o Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, respeitados os 

prazos pactuados. (Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)
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Art. 4º-I. Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos 

nesta Lei, a administração pública poderá prever que os contratados fiquem 

obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou su-

pressões ao objeto contratado de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. (Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)

Art. 4º-J. Os órgãos e entidades da administração pública federal pode-

rão aderir a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade es-

tadual, distrital ou municipal em procedimentos realizados nos termos desta 

Lei, até o limite, por órgão ou entidade, de 50% (cinquenta por cento) dos 

quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. 

(Incluído pela Lei n. 14065, de 2020)

Parágrafo único. As contratações decorrentes das adesões à ata de regis-

tro de preços de que trata o caput deste artigo não poderão exceder, na to-

talidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro 

de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, indepen-

dentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. (Incluído 

pela Lei n. 14065, de 2020)

Art. 4º-K. Os órgãos de controle interno e externo priorizarão a análise 

e a manifestação quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade das 

despesas decorrentes dos contratos ou das aquisições realizadas com funda-

mento nesta Lei. (Incluído pela Lei n. 14065, de 2020)

Parágrafo único. Os tribunais de contas devem atuar para aumentar a 

segurança jurídica na aplicação das normas desta Lei, inclusive por meio de 

respostas a consultas. (Incluído pela Lei n. 14065, de 2020)

Art. 5º Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comuni-

cação imediata de:

I – possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus;

II – circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo 

coronavírus.
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Art. 5º-A Enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacio-

nal decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019: (Incluído pela 

Lei n. 14.022, de 2020)

I – os prazos processuais, a apreciação de matérias, o atendimento às 

partes e a concessão de medidas protetivas que tenham relação com atos de 

violência doméstica e familiar cometidos contra mulheres, crianças, adoles-

centes, pessoas idosas e pessoas com deficiência serão mantidos, sem sus-

pensão; (Incluído pela Lei n. 14.022, de 2020)

II – o registro da ocorrência de violência doméstica e familiar contra a 

mulher e de crimes cometidos contra criança, adolescente, pessoa idosa ou 

pessoa com deficiência poderá ser realizado por meio eletrônico ou por meio 

de número de telefone de emergência designado para tal fim pelos órgãos de 

segurança pública; (Incluído pela Lei n. 14.022, de 2020)

Parágrafo único. Os processos de que trata o inciso I do caput deste arti-

go serão considerados de natureza urgente. (Incluído pela Lei n. 14.022, de 

2020)

Art. 5º-B. O receituário médico ou odontológico de medicamentos sujei-

tos a prescrição e de uso contínuo será válido pelo menos enquanto perdura-

rem as medidas de isolamento para contenção do surto da Covid-19. (Incluí-

do pela Lei n. 14.028, de 2020)

§ 1º O disposto no caput não se aplica ao receituário de medicamentos su-

jeitos ao controle sanitário especial, que seguirá a regulamentação da Anvisa. 

(Incluído pela Lei n. 14.028, de 2020)

§ 2º (VETADO). (Incluído pela Lei n. 14.028, de 2020)

Art. 6º É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da 

administração pública federal, estadual, distrital e municipal de dados essen-

ciais à identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo 

coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação.
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§ 1º A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pes-

soas jurídicas de direito privado quando os dados forem solicitados por auto-

ridade sanitária.

§ 2º O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre 

os casos confirmados, suspeitos e em investigação, relativos à situação de 

emergência pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo das informa-

ções pessoais.

Art. 6º-A. Para a concessão de suprimento de fundos e por item de des-

pesa, e para as aquisições e as contratações a que se refere o caput do art. 

4º desta Lei, quando a movimentação for realizada por meio de Cartão de 

Pagamento do Governo, ficam estabelecidos os seguintes limites: (Incluído 

pela Lei n. 14.035, de 2020)

I – na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na alínea 

“a” do inciso I do caput do art. 23 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 ; 

e (Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)

II – nas compras em geral e em outros serviços, o valor estabelecido na 

alínea “a” do inciso II do caput do art. 23 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 

1993 . (Incluído pela Lei n. 14.035, de 2020)

(Vide ADI n. 6347) (Vide ADI n. 6351) (Vide ADI 6353) (Vigência encerrada)

(Vigência encerrada)

(Vigência encerrada)

(Vigência encerrada)

(Vigência encerrada)

(Vigência encerrada)

(Vigência encerrada)

(Vigência encerrada)

(Vigência encerrada)

(Vigência encerrada)

(Vigência Encerrada)
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Art. 7º O Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamenta-

ção e operacionalização do disposto nesta Lei.

Art. 8º Esta Lei vigorará enquanto estiver vigente o Decreto Legislativo 

n. 6, de 20 de março de 2020 , observado o disposto no art. 4º-H desta Lei. 

(Redação dada pela Lei n. 14.035, de 2020)

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de fevereiro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Sérgio Moro

Luiz Henrique Mandetta

Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.2.2020
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LEI N. 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014

Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração 
pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua coo-
peração, para a consecução de finalidades de interesse público e recí-
proco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente 
estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colabo-
ração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define 
diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação 
com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nos 8.429, de 2 

de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. (Redação dada 

pela Lei n. 13.204, de 2015)

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei institui normas gerais para as parcerias entre a adminis-

tração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua coope-

ração, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, me-

diante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em 

planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomen-

to ou em acordos de cooperação. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:

I – organização da sociedade civil: (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 

2015)

a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus 

sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou ter-

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 13.019-2014?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2


1449

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

ceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líqui-

dos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do 

seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os 

aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma 

imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reser-

va; (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei no 9.867, de 10 de novem-

bro de 1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabili-

dade pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações de combate à 

pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educa-

ção e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assis-

tência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades 

ou de projetos de interesse público e de cunho social. (Incluído pela Lei n. 

13.204, de 2015)

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos 

de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusi-

vamente religiosos; (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

II – administração pública: União, Estados, Distrito Federal, Municípios e 

respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de eco-

nomia mista prestadoras de serviço público, e suas subsidiárias, alcançadas 

pelo disposto no § 9º do art. 37 da Constituição Federal; (Redação dada pela 

Lei n. 13.204, de 2015)

III – parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações de-

correntes de relação jurídica estabelecida formalmente entre a administração 

pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, 

para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante 

a execução de atividade ou de projeto expressos em termos de colaboração, 
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em termos de fomento ou em acordos de cooperação; (Redação dada pela Lei 

n. 13.204, de 2015)

III–A – atividade: conjunto de operações que se realizam de modo con-

tínuo ou permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à 

satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela 

organização da sociedade civil; (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

III–B – projeto: conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais 

resulta um produto destinado à satisfação de interesses compartilhados pela 

administração pública e pela organização da sociedade civil; (Incluído pela Lei 

n. 13.204, de 2015)

IV – dirigente: pessoa que detenha poderes de administração, gestão ou 

controle da organização da sociedade civil, habilitada a assinar termo de co-

laboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com a administração 

pública para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, 

ainda que delegue essa competência a terceiros; (Redação dada pela Lei n. 

13.204, de 2015)

V – administrador público: agente público revestido de competência para 

assinar termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação 

com organização da sociedade civil para a consecução de finalidades de in-

teresse público e recíproco, ainda que delegue essa competência a terceiros; 

(Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

VI – gestor: agente público responsável pela gestão de parceria celebrada 

por meio de termo de colaboração ou termo de fomento, designado por ato 

publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscali-

zação; (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

VII – termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formaliza-

das as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações 
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da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e 

recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência 

de recursos financeiros; (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

VIII – termo de fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas 

as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da 

sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recí-

proco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a trans-

ferência de recursos financeiros; (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

VIII – A - acordo de cooperação: instrumento por meio do qual são forma-

lizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organiza-

ções da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público 

e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros; (Inclu-

ído pela Lei n. 13.204, de 2015)

IX – conselho de política pública: órgão criado pelo poder público para atu-

ar como instância consultiva, na respectiva área de atuação, na formulação, 

implementação, acompanhamento, monitoramento e avaliação de políticas 

públicas;

X – comissão de seleção: órgão colegiado destinado a processar e julgar 

chamamentos públicos, constituído por ato publicado em meio oficial de co-

municação, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante 

de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da adminis-

tração pública; (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

XI – comissão de monitoramento e avaliação: órgão colegiado destinado 

a monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade 

civil mediante termo de colaboração ou termo de fomento, constituído por 

ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação de 

pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente 
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do quadro de pessoal da administração pública; (Redação dada pela Lei n. 

13.204, de 2015)

XII – chamamento público: procedimento destinado a selecionar organiza-

ção da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração 

ou de fomento, no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicida-

de, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos;

XIII – bens remanescentes: os de natureza permanente adquiridos com 

recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do ob-

jeto, mas que a ele não se incorporam; (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 

2015)

XIV – prestação de contas: procedimento em que se analisa e se avalia 

a execução da parceria, pelo qual seja possível verificar o cumprimento do 

objeto da parceria e o alcance das metas e dos resultados previstos, compre-

endendo duas fases: (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

a) apresentação das contas, de responsabilidade da organização da socie-

dade civil;

b) análise e manifestação conclusiva das contas, de responsabilidade da 

administração pública, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle;

XV – (revogado). (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 2º-A. As parcerias disciplinadas nesta Lei respeitarão, em todos os 

seus aspectos, as normas específicas das políticas públicas setoriais relativas 

ao objeto da parceria e as respectivas instâncias de pactuação e deliberação. 

(Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 3º Não se aplicam as exigências desta Lei:
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I – às transferências de recursos homologadas pelo Congresso Nacional 

ou autorizadas pelo Senado Federal naquilo em que as disposições específicas 

dos tratados, acordos e convenções internacionais conflitarem com esta Lei; 

(Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

II – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

III – aos contratos de gestão celebrados com organizações sociais, des-

de que cumpridos os requisitos previstos na Lei n. 9.637, de 15 de maio de 

1998; (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

IV – aos convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e 

sem fins lucrativos nos termos do § 1º do art. 199 da Constituição Federal; 

(Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

V – aos termos de compromisso cultural referidos no § 1º do art. 9º da 

Lei no 13.018, de 22 de julho de 2014; (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

VI – aos termos de parceria celebrados com organizações da sociedade 

civil de interesse público, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei 

no9.790, de 23 de março de 1999; (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

VII – às transferências referidas no art. 2º da Lei no 10.845, de 5 de mar-

ço de 2004, e nos arts. 5º e 22 da Lei no 11.947, de 16 de junho de 2009; 

(Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

VIII – (VETADO); (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

IX – aos pagamentos realizados a título de anuidades, contribuições ou ta-

xas associativas em favor de organismos internacionais ou entidades que se-

jam obrigatoriamente constituídas por: (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

a) membros de Poder ou do Ministério Público; (Incluída pela Lei n. 13.204, 

de 2015)

b) dirigentes de órgão ou de entidade da administração pública; (Incluída 

pela Lei n. 13.204, de 2015)
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c) pessoas jurídicas de direito público interno; (Incluída pela Lei n. 13.204, 

de 2015)

d) pessoas jurídicas integrantes da administração pública; (Incluída pela 

Lei n. 13.204, de 2015)

X – às parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autô-

nomos. (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 4º (Revogado pela Lei n. 13.204, de 2015)

CAPÍTULO II

DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU DE FOMENTO

Seção I

Normas Gerais

Art. 5º O regime jurídico de que trata esta Lei tem como fundamentos a 

gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da socie-

dade civil, a transparência na aplicação dos recursos públicos, os princípios da 

legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicida-

de, da economicidade, da eficiência e da eficácia, destinando-se a assegurar: 

(Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

I – o reconhecimento da participação social como direito do cidadão;

II – a solidariedade, a cooperação e o respeito à diversidade para a cons-

trução de valores de cidadania e de inclusão social e produtiva;

III – a promoção do desenvolvimento local, regional e nacional, inclusivo 

e sustentável;

IV – o direito à informação, à transparência e ao controle social das ações 

públicas;
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V – a integração e a transversalidade dos procedimentos, mecanismos e 

instâncias de participação social;

VI – a valorização da diversidade cultural e da educação para a cidadania 

ativa;

VII – a promoção e a defesa dos direitos humanos;

VIII – a preservação, a conservação e a proteção dos recursos hídricos e 

do meio ambiente;

IX – a valorização dos direitos dos povos indígenas e das comunidades 

tradicionais;

X – a preservação e a valorização do patrimônio cultural brasileiro, em 

suas dimensões material e imaterial.

Art. 6º São diretrizes fundamentais do regime jurídico de parceria: (Re-

dação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

I – a promoção, o fortalecimento institucional, a capacitação e o incentivo 

à organização da sociedade civil para a cooperação com o poder público;

II – a priorização do controle de resultados;

III – o incentivo ao uso de recursos atualizados de tecnologias de informa-

ção e comunicação;

IV – o fortalecimento das ações de cooperação institucional entre os entes 

federados nas relações com as organizações da sociedade civil;

V – o estabelecimento de mecanismos que ampliem a gestão de informa-

ção, transparência e publicidade;

VI – a ação integrada, complementar e descentralizada, de recursos e 

ações, entre os entes da Federação, evitando sobreposição de iniciativas e 

fragmentação de recursos;

VII – a sensibilização, a capacitação, o aprofundamento e o aperfeiçoa-

mento do trabalho de gestores públicos, na implementação de atividades e 
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projetos de interesse público e relevância social com organizações da socie-

dade civil;

VIII – a adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e sufi-

cientes para coibir a obtenção, individual ou coletiva, de benefícios ou vanta-

gens indevidos; (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

IX – a promoção de soluções derivadas da aplicação de conhecimentos, 

da ciência e tecnologia e da inovação para atender necessidades e demandas 

de maior qualidade de vida da população em situação de desigualdade social.

Seção II

Da Capacitação de Gestores, Conselheiros e 

Sociedade Civil Organizada

Art. 7º A União poderá instituir, em coordenação com os Estados, o Dis-

trito Federal, os Municípios e organizações da sociedade civil, programas de 

capacitação voltados a: (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

I – administradores públicos, dirigentes e gestores; (Incluído pela Lei n. 

13.204, de 2015)

II – representantes de organizações da sociedade civil; (Incluído pela Lei 

n. 13.204, de 2015)

III – membros de conselhos de políticas públicas; (Incluído pela Lei n. 

13.204, de 2015)

IV – membros de comissões de seleção; (Incluído pela Lei n. 13.204, de 

2015)

V – membros de comissões de monitoramento e avaliação; (Incluído pela 

Lei n. 13.204, de 2015)
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VI – demais agentes públicos e privados envolvidos na celebração e exe-

cução das parcerias disciplinadas nesta Lei. (Incluído pela Lei n. 13.204, de 

2015)

Parágrafo único. A participação nos programas previstos no caput não 

constituirá condição para o exercício de função envolvida na materialização 

das parcerias disciplinadas nesta Lei. (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 8º Ao decidir sobre a celebração de parcerias previstas nesta Lei, o 

administrador público: (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

I – considerará, obrigatoriamente, a capacidade operacional da adminis-

tração pública para celebrar a parceria, cumprir as obrigações dela decorren-

tes e assumir as respectivas responsabilidades; (Incluído pela Lei n. 13.204, 

de 2015)

II – avaliará as propostas de parceria com o rigor técnico necessário; (In-

cluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

III – designará gestores habilitados a controlar e fiscalizar a execução em 

tempo hábil e de modo eficaz; (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

IV – apreciará as prestações de contas na forma e nos prazos determina-

dos nesta Lei e na legislação específica. (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

Parágrafo único. A administração pública adotará as medidas necessárias, 

tanto na capacitação de pessoal, quanto no provimento dos recursos mate-

riais e tecnológicos necessários, para assegurar a capacidade técnica e ope-

racional de que trata o caput deste artigo.
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Seção III

Da Transparência e do Controle

Art. 9º (Revogado pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 10. A administração pública deverá manter, em seu sítio oficial na in-

ternet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de traba-

lho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento. (Redação dada 

pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 11. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em 

locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça 

suas ações todas as parcerias celebradas com a administração pública. (Re-

dação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

Parágrafo único. As informações de que tratam este artigo e o art. 10 de-

verão incluir, no mínimo:

I – data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do ór-

gão da administração pública responsável;

II – nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal 

do Brasil - RFB;

III – descrição do objeto da parceria;

IV – valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso; (Reda-

ção dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

V – situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a 

data prevista para a sua apresentação, a data em que foi apresentada, o pra-

zo para a sua análise e o resultado conclusivo.

VI – quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da 

parceria, o valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que 
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seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo 

exercício. (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 12. A administração pública deverá divulgar pela internet os meios 

de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na par-

ceria. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

Seção IV

Do Fortalecimento da Participação Social e da Divulgação das Ações

Art. 13. (VETADO).

Art. 14. A administração pública divulgará, na forma de regulamento, nos 

meios públicos de comunicação por radiodifusão de sons e de sons e imagens, 

campanhas publicitárias e programações desenvolvidas por organizações da 

sociedade civil, no âmbito das parcerias previstas nesta Lei, mediante o empre-

go de recursos tecnológicos e de linguagem adequados à garantia de acessibili-

dade por pessoas com deficiência. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 15. Poderá ser criado, no âmbito do Poder Executivo federal, o Conse-

lho Nacional de Fomento e Colaboração, de composição paritária entre repre-

sentantes governamentais e organizações da sociedade civil, com a finalidade 

de divulgar boas práticas e de propor e apoiar políticas e ações voltadas ao 

fortalecimento das relações de fomento e de colaboração previstas nesta Lei.

§ 1º A composição e o funcionamento do Conselho Nacional de Fomento e 

Colaboração serão disciplinados em regulamento.

§ 2º Os demais entes federados também poderão criar instância participa-

tiva, nos termos deste artigo.
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§ 3º Os conselhos setoriais de políticas públicas e a administração pública 

serão consultados quanto às políticas e ações voltadas ao fortalecimento das 

relações de fomento e de colaboração propostas pelo Conselho de que trata 

o caput deste artigo. (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

Seção V

Dos Termos de Colaboração e de Fomento

Art. 16. O termo de colaboração deve ser adotado pela administração pú-

blica para consecução de planos de trabalho de sua iniciativa, para celebração 

de parcerias com organizações da sociedade civil que envolvam a transferên-

cia de recursos financeiros. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

Parágrafo único. Os conselhos de políticas públicas poderão apresentar 

propostas à administração pública para celebração de termo de colaboração 

com organizações da sociedade civil.

Art. 17. O termo de fomento deve ser adotado pela administração pública 

para consecução de planos de trabalho propostos por organizações da socie-

dade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros. (Redação 

dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

Seção VI

Do Procedimento de Manifestação de Interesse Social

Art. 18. É instituído o Procedimento de Manifestação de Interesse Social 

como instrumento por meio do qual as organizações da sociedade civil, mo-

vimentos sociais e cidadãos poderão apresentar propostas ao poder público 

para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento público 

objetivando a celebração de parceria.
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Art. 19. A proposta a ser encaminhada à administração pública deverá 

atender aos seguintes requisitos:

I – identificação do subscritor da proposta;

II – indicação do interesse público envolvido;

III – diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desen-

volver e, quando possível, indicação da viabilidade, dos custos, dos benefícios 

e dos prazos de execução da ação pretendida.

Art. 20. Preenchidos os requisitos do art. 19, a administração pública de-

verá tornar pública a proposta em seu sítio eletrônico e, verificada a conve-

niência e oportunidade para realização do Procedimento de Manifestação de 

Interesse Social, o instaurará para oitiva da sociedade sobre o tema.

Parágrafo único. Os prazos e regras do procedimento de que trata esta 

Seção observarão regulamento próprio de cada ente federado, a ser aprovado 

após a publicação desta Lei.

Art. 21. A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse So-

cial não implicará necessariamente na execução do chamamento público, que 

acontecerá de acordo com os interesses da administração.

§ 1º A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social 

não dispensa a convocação por meio de chamamento público para a celebra-

ção de parceria.

§ 2º A proposição ou a participação no Procedimento de Manifestação de 

Interesse Social não impede a organização da sociedade civil de participar no 

eventual chamamento público subsequente.

§ 3º É vedado condicionar a realização de chamamento público ou a cele-

bração de parceria à prévia realização de Procedimento de Manifestação de 

Interesse Social. (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)
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Seção VII

Do Plano de Trabalho

Art. 22. Deverá constar do plano de trabalho de parcerias celebradas 

mediante termo de colaboração ou de fomento: (Redação dada pela Lei n. 

13.204, de 2015)

I – descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser de-

monstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a 

serem atingidas; (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

II – descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a 

serem executados; (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

II – A - previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução 

das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria; (Incluído pela Lei n. 

13.204, de 2015)

III – forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento 

das metas a eles atreladas; (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

IV – definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cum-

primento das metas. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

V – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

VI – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

VII – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

VIII – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

IX – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

X – (revogado). (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)
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Seção VIII

Do Chamamento Público

Art. 23. A administração pública deverá adotar procedimentos claros, ob-

jetivos e simplificados que orientem os interessados e facilitem o acesso dire-

to aos seus órgãos e instâncias decisórias, independentemente da modalida-

de de parceria prevista nesta Lei. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

Parágrafo único. Sempre que possível, a administração pública estabele-

cerá critérios a serem seguidos, especialmente quanto às seguintes caracte-

rísticas: (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

I – objetos;

II – metas;

III – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

IV – custos;

V – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

VI – indicadores, quantitativos ou qualitativos, de avaliação de resultados. 

(Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 24. Exceto nas hipóteses previstas nesta Lei, a celebração de termo 

de colaboração ou de fomento será precedida de chamamento público voltado 

a selecionar organizações da sociedade civil que tornem mais eficaz a execu-

ção do objeto. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 1º O edital do chamamento público especificará, no mínimo:

I – a programação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da 

parceria; (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

II – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

III – o objeto da parceria;
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IV – as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentação 

das propostas;

V – as datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas, in-

clusive no que se refere à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a 

cada um dos critérios estabelecidos, se for o caso; (Redação dada pela Lei n. 

13.204, de 2015)

VI – o valor previsto para a realização do objeto;

VII – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

a) (revogada); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

b) (revogada); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

c) (revogada); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

VIII – as condições para interposição de recurso administrativo; (Incluído 

pela Lei n. 13.204, de 2015)

IX – a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria; 

(Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

X – de acordo com as características do objeto da parceria, medidas de 

acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos. 

(Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 2º É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu ca-

ráter competitivo em decorrência de qualquer circunstância impertinente ou 

irrelevante para o específico objeto da parceria, admitidos: (Redação dada 

pela Lei n. 13.204, de 2015)

I – a seleção de propostas apresentadas exclusivamente por concorrentes 

sediados ou com representação atuante e reconhecida na unidade da Fede-

ração onde será executado o objeto da parceria; (Incluído pela Lei n. 13.204, 

de 2015)
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II – o estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a abrangên-

cia da prestação de atividades ou da execução de projetos, conforme estabe-

lecido nas políticas setoriais. (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 25. (Revogado pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 26. O edital deverá ser amplamente divulgado em página do sítio ofi-

cial da administração pública na internet, com antecedência mínima de trinta 

dias. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 27. O grau de adequação da proposta aos objetivos específicos do 

programa ou da ação em que se insere o objeto da parceria e, quando for o 

caso, ao valor de referência constante do chamamento constitui critério obri-

gatório de julgamento. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 1º As propostas serão julgadas por uma comissão de seleção previa-

mente designada, nos termos desta Lei, ou constituída pelo respectivo con-

selho gestor, se o projeto for financiado com recursos de fundos específicos. 

(Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 2º Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos 

últimos cinco anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das 

entidades participantes do chamamento público. (Redação dada pela Lei n. 

13.204, de 2015)

§ 3º Configurado o impedimento previsto no § 2º, deverá ser designado 

membro substituto que possua qualificação equivalente à do substituído.

§ 4º A administração pública homologará e divulgará o resultado do jul-

gamento em página do sítio previsto no art. 26. (Redação dada pela Lei n. 

13.204, de 2015)
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§ 5º Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for 

a mais adequada ao valor de referência constante do chamamento público. 

(Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 6º A homologação não gera direito para a organização da sociedade civil 

à celebração da parceria. (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 28. Somente depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas 

as propostas, a administração pública procederá à verificação dos documen-

tos que comprovem o atendimento pela organização da sociedade civil sele-

cionada dos requisitos previstos nos arts. 33 e 34. (Redação dada pela Lei n. 

13.204, de 2015)

§ 1º Na hipótese de a organização da sociedade civil selecionada não 

atender aos requisitos exigidos nos arts. 33 e 34, aquela imediatamente mais 

bem classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos 

termos da proposta por ela apresentada. (Redação dada pela Lei n. 13.204, 

de 2015)

§ 2º Caso a organização da sociedade civil convidada nos termos do § 

1º aceite celebrar a parceria, proceder-se-á à verificação dos documentos 

que comprovem o atendimento aos requisitos previstos nos arts. 33 e 34. 

(Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 3º (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 29. Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos 

decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os 

acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto, 

em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a celebra-

ção de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de 

recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público ob-

servará o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)
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Art. 30. A administração pública poderá dispensar a realização do chama-

mento público:

I – no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de parali-

sação de atividades de relevante interesse público, pelo prazo de até cento e 

oitenta dias; (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

II – nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem 

pública ou ameaça à paz social; (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

III – quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas 

ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança;

IV – (VETADO).

V – (VETADO); (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

VI – no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, 

saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da socie-

dade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política. 

(Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese 

de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em 

razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente 

puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando: 

(Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

I – o objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou 

compromisso internacional, no qual sejam indicadas as instituições que utili-

zarão os recursos; (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

II – a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade 

civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente a 

entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista no in-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm#art12%C2%A73i


1468

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

ciso I do § 3º do art. 12 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, observado 

o disposto no art. 26 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000. 

(Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 32. Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 desta Lei, a ausência de realiza-

ção de chamamento público será justificada pelo administrador público. (Re-

dação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 1º Sob pena de nulidade do ato de formalização de parceria prevista 

nesta Lei, o extrato da justificativa previsto no caput deverá ser publicado, 

na mesma data em que for efetivado, no sítio oficial da administração pública 

na internet e, eventualmente, a critério do administrador público, também no 

meio oficial de publicidade da administração pública. (Redação dada pela Lei 

n. 13.204, de 2015)

§ 2º Admite-se a impugnação à justificativa, apresentada no prazo de cin-

co dias a contar de sua publicação, cujo teor deve ser analisado pelo adminis-

trador público responsável em até cinco dias da data do respectivo protocolo. 

(Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 3º Havendo fundamento na impugnação, será revogado o ato que decla-

rou a dispensa ou considerou inexigível o chamamento público, e será imedia-

tamente iniciado o procedimento para a realização do chamamento público, 

conforme o caso.

§ 4º A dispensa e a inexigibilidade de chamamento público, bem como o 

disposto no art. 29, não afastam a aplicação dos demais dispositivos desta 

Lei. (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)
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Seção IX

Dos Requisitos para Celebração do Termo de 

Colaboração e do Termo de Fomento

Art.33. Para celebrar as parcerias previstas nesta Lei, as organizações da 

sociedade civil deverão ser regidas por normas de organização interna que 

prevejam, expressamente: (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

I – objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevân-

cia pública e social;

II – (Revogado pela Lei n. 13.204, de 2015)

III – que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio lí-

quido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha 

os requisitos desta Lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo 

da entidade extinta; (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

IV – escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabili-

dade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade; (Redação dada pela Lei 

n. 13.204, de 2015)

a) (revogada); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

b) (revogada); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

V – possuir: (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

a) no mínimo, um, dois ou três anos de existência, com cadastro ativo, 

comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, 

conforme, respectivamente, a parceria seja celebrada no âmbito dos Muni-

cípios, do Distrito Federal ou dos Estados e da União, admitida a redução 

desses prazos por ato específico de cada ente na hipótese de nenhuma orga-

nização atingi-los; (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)
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b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria 

ou de natureza semelhante; (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional 

para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o 

cumprimento das metas estabelecidas. (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 1º Na celebração de acordos de cooperação, somente será exigido o re-

quisito previsto no inciso I. (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 2º Serão dispensadas do atendimento ao disposto nos incisos I e III as 

organizações religiosas. (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 3º As sociedades cooperativas deverão atender às exigências previstas 

na legislação específica e ao disposto no inciso IV, estando dispensadas do 

atendimento aos requisitos previstos nos incisos I e III. (Incluído pela Lei n. 

13.204, de 2015)

§ 4º (VETADO). (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 5º Para fins de atendimento do previsto na alínea c do inciso V, não será 

necessária a demonstração de capacidade instalada prévia. (Incluído pela Lei 

n. 13.204, de 2015)

Art. 34. Para celebração das parcerias previstas nesta Lei, as organiza-

ções da sociedade civil deverão apresentar:

I – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

II – certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contri-

buições e de dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável de cada ente 

federado;

III – certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro ci-

vil ou cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se 

de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial; 

(Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)
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IV – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

V – cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;

VI – relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, 

número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no 

Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil 

- RFB de cada um deles;

VII – comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no 

endereço por ela declarado; (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

VIII – (revogado). (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

Parágrafo único. (VETADO):

I – (VETADO);

II – (VETADO);

III – (VETADO).

Art. 35. A celebração e a formalização do termo de colaboração e do ter-

mo de fomento dependerão da adoção das seguintes providências pela admi-

nistração pública:

I – realização de chamamento público, ressalvadas as hipóteses previstas 

nesta Lei;

II – indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária para 

execução da parceria;

III – demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a ca-

pacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil foram ava-

liados e são compatíveis com o objeto;

IV – aprovação do plano de trabalho, a ser apresentado nos termos desta 

Lei;

V – emissão de parecer de órgão técnico da administração pública, que 

deverá pronunciar-se, de forma expressa, a respeito:
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a) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria 

adotada;

b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, 

em mútua cooperação, da parceria prevista nesta Lei;

c) da viabilidade de sua execução; (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 

2015)

d) da verificação do cronograma de desembolso; (Redação dada pela Lei 

n. 13.204, de 2015)

e) da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados 

para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos 

que deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no 

cumprimento das metas e objetivos;

f) (Revogada); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

g) da designação do gestor da parceria;

h) da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;

i) (Revogada); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

VI – emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria 

jurídica da administração pública acerca da possibilidade de celebração da 

parceria. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 1º Não será exigida contrapartida financeira como requisito para cele-

bração de parceria, facultada a exigência de contrapartida em bens e serviços 

cuja expressão monetária será obrigatoriamente identificada no termo de 

colaboração ou de fomento. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 2º Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico de que tratam, respec-

tivamente, os incisos V e VI concluam pela possibilidade de celebração da 

parceria com ressalvas, deverá o administrador público sanar os aspectos 
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ressalvados ou, mediante ato formal, justificar a preservação desses aspectos 

ou sua exclusão. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 3º Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou 

ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá desig-

nar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações 

do gestor, com as respectivas responsabilidades.

§ 4º (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 5º Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e ma-

teriais permanentes com recursos provenientes da celebração da parceria, o 

bem será gravado com cláusula de inalienabilidade, e ela deverá formalizar 

promessa de transferência da propriedade à administração pública, na hipó-

tese de sua extinção.

§ 6º Será impedida de participar como gestor da parceria ou como mem-

bro da comissão de monitoramento e avaliação pessoa que, nos últimos 5 

(cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das 

organizações da sociedade civil partícipes.

§ 7º Configurado o impedimento do § 6º, deverá ser designado gestor ou 

membro substituto que possua qualificação técnica equivalente à do subs-

tituído.

Art. 35-A. É permitida a atuação em rede, por duas ou mais organiza-

ções da sociedade civil, mantida a integral responsabilidade da organização 

celebrante do termo de fomento ou de colaboração, desde que a organização 

da sociedade civil signatária do termo de fomento ou de colaboração possua: 

(Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

I – mais de cinco anos de inscrição no CNPJ; (Incluído pela Lei n. 13.204, 

de 2015)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2


1474

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

II – capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar di-

retamente a atuação da organização que com ela estiver atuando em rede. 

(Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

Parágrafo único. A organização da sociedade civil que assinar o termo de 

colaboração ou de fomento deverá celebrar termo de atuação em rede para 

repasse de recursos às não celebrantes, ficando obrigada a, no ato da respec-

tiva formalização: (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

I – verificar, nos termos do regulamento, a regularidade jurídica e fiscal da 

organização executante e não celebrante do termo de colaboração ou do ter-

mo de fomento, devendo comprovar tal verificação na prestação de contas; 

(Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

II – comunicar à administração pública em até sessenta dias a assinatura 

do termo de atuação em rede. (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 36. Será obrigatória a estipulação do destino a ser dado aos bens 

remanescentes da parceria.

Parágrafo único. Os bens remanescentes adquiridos com recursos transfe-

ridos poderão, a critério do administrador público, ser doados quando, após 

a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continui-

dade do objeto pactuado, observado o disposto no respectivo termo e na 

legislação vigente.

Art. 37. (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 38. O termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de coo-

peração somente produzirão efeitos jurídicos após a publicação dos respecti-

vos extratos no meio oficial de publicidade da administração pública. (Reda-

ção dada pela Lei n. 13.204, de 2015)
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Seção X

Das Vedações

Art. 39. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria 

prevista nesta Lei a organização da sociedade civil que:

I – não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja au-

torizada a funcionar no território nacional;

II – esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente 

celebrada;

III – tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou 

dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera go-

vernamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou de fomento, 

estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem 

como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; 

(Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

IV – tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 

cinco anos, exceto se: (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débi-

tos eventualmente imputados; (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; (Incluído pela Lei 

n. 13.204, de 2015)

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com 

efeito suspensivo; (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

V – tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que 

durar a penalidade:

a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a administração;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2


1476

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administra-

ção pública;

c) a prevista no inciso II do art. 73 desta Lei;

d) a prevista no inciso III do art. 73 desta Lei;

VI – tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por 

Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão 

irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;

VII – tenha entre seus dirigentes pessoa:

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou 

rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federa-

ção, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de 

cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;

c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os 

prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de 

junho de 1992.

§ 1º Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de 

novos recursos no âmbito de parcerias em execução, excetuando-se os ca-

sos de serviços essenciais que não podem ser adiados sob pena de prejuízo 

ao erário ou à população, desde que precedida de expressa e fundamentada 

autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade da administração pú-

blica, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2º Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedi-

mento para celebrar parceria enquanto não houver o ressarcimento do dano 

ao erário, pelo qual seja responsável a organização da sociedade civil ou seu 

dirigente.

§ 3º (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm#art12i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm#art12i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
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§ 4º Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 2º, não se-

rão considerados débitos que decorram de atrasos na liberação de repasses 

pela administração pública ou que tenham sido objeto de parcelamento, se a 

organização da sociedade civil estiver em situação regular no parcelamento. 

(Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 5º A vedação prevista no inciso III não se aplica à celebração de parce-

rias com entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas 

autoridades referidas naquele inciso, sendo vedado que a mesma pessoa fi-

gure no termo de colaboração, no termo de fomento ou no acordo de coo-

peração simultaneamente como dirigente e administrador público. (Incluído 

pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 6º Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos 

de direitos e de políticas públicas. (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 40. É vedada a celebração de parcerias previstas nesta Lei que te-

nham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente, delegação 

das funções de regulação, de fiscalização, de exercício do poder de polícia ou 

de outras atividades exclusivas de Estado. (Redação dada pela Lei n. 13.204, 

de 2015)

I – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

II – (revogado). (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

Parágrafo único. (Revogado): (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

I – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

II – (revogado). (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 41. Ressalvado o disposto no art. 3º e no parágrafo único do art. 84, 

serão celebradas nos termos desta Lei as parcerias entre a administração pú-

blica e as entidades referidas no inciso I do art. 2º. (Redação dada pela Lei n. 

13.204, de 2015)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2


1478

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

CAPÍTULO III

DA FORMALIZAÇÃO E DA EXECUÇÃO

Seção I

Disposições Preliminares

Art. 42. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo 

de colaboração, de termo de fomento ou de acordo de cooperação, confor-

me o caso, que terá como cláusulas essenciais: (Redação dada pela Lei n. 

13.204, de 2015)

I – a descrição do objeto pactuado;

II – as obrigações das partes;

III – quando for o caso, o valor total e o cronograma de desembolso; (Re-

dação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

IV – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

V – a contrapartida, quando for o caso, observado o disposto no § 1º do 

art. 35; (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

VI – a vigência e as hipóteses de prorrogação;

VII – a obrigação de prestar contas com definição de forma, metodologia 

e prazos; (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

VIII – a forma de monitoramento e avaliação, com a indicação dos recur-

sos humanos e tecnológicos que serão empregados na atividade ou, se for o 

caso, a indicação da participação de apoio técnico nos termos previstos no § 

1º do art. 58 desta Lei;

IX – a obrigatoriedade de restituição de recursos, nos casos previstos nes-

ta Lei;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
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X – a definição, se for o caso, da titularidade dos bens e direitos rema-

nescentes na data da conclusão ou extinção da parceria e que, em razão de 

sua execução, tenham sido adquiridos, produzidos ou transformados com 

recursos repassados pela administração pública; (Redação dada pela Lei n. 

13.204, de 2015)

XI – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

XII – a prerrogativa atribuída à administração pública para assumir ou trans-

ferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de 

modo a evitar sua descontinuidade; (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

XIII – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

XIV – quando for o caso, a obrigação de a organização da sociedade civil 

manter e movimentar os recursos em conta bancária específica, observado o 

disposto no art. 51; (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

XV – o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle in-

terno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documen-

tos e às informações relacionadas a termos de colaboração ou a termos de 

fomento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto; (Redação 

dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

XVI – a faculdade dos partícipes rescindirem o instrumento, a qualquer 

tempo, com as respectivas condições, sanções e delimitações claras de res-

ponsabilidades, além da estipulação de prazo mínimo de antecedência para a 

publicidade dessa intenção, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

XVII – a indicação do foro para dirimir as dúvidas decorrentes da execução 

da parceria, estabelecendo a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução 

administrativa, com a participação de órgão encarregado de assessoramento 

jurídico integrante da estrutura da administração pública; (Redação dada pela 

Lei n. 13.204, de 2015)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
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XVIII – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

XIX – a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo 

gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive 

no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;

XX – a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo 

pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de 

fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da admi-

nistração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em rela-

ção ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou 

os danos decorrentes de restrição à sua execução. (Redação dada pela Lei n. 

13.204, de 2015)

Parágrafo único. Constará como anexo do termo de colaboração, do termo 

de fomento ou do acordo de cooperação o plano de trabalho, que deles será 

parte integrante e indissociável. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

I – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

II – (revogado). (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

Seção II

Das Contratações Realizadas pelas Organizações da Sociedade Civil

Art. 43. (Revogado pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 44. (Revogado pela Lei n. 13.204, de 2015)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art9
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Seção III

Das Despesas

Art. 45. As despesas relacionadas à execução da parceria serão executa-

das nos termos dos incisos XIX e XX do art. 42, sendo vedado: (Redação dada 

pela Lei n. 13.204, de 2015)

I – utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria; (Redação 

dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

II – pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos 

vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei 

de diretrizes orçamentárias;

III – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

IV – (VETADO);

V – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

VI – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

VII – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

VIII – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

IX – (revogado): (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

a) (revogada); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

b) (revogada); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

c) (revogada); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

d) (revogada). (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 46. Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vincula-

dos à parceria: (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

I – remuneração da equipe encarregada da execução do plano de traba-

lho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante 

a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
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impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas resci-

sórias e demais encargos sociais e trabalhistas; (Redação dada pela Lei n. 

13.204, de 2015)

a) (revogada); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

b) (revogada); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

c) (revogada); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

II – diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos 

casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija; (Redação dada 

pela Lei n. 13.204, de 2015)

III – custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a 

proporção em relação ao valor total da parceria; (Redação dada pela Lei n. 

13.204, de 2015)

IV – aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à 

consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que 

necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais.

§ 1º A inadimplência da administração pública não transfere à organização 

da sociedade civil a responsabilidade pelo pagamento de obrigações vincula-

das à parceria com recursos próprios. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 

2015)

§ 2º A inadimplência da organização da sociedade civil em decorrência de 

atrasos na liberação de repasses relacionados à parceria não poderá acarretar 

restrições à liberação de parcelas subsequentes. (Redação dada pela Lei n. 

13.204, de 2015)

§ 3º O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização 

da sociedade civil com recursos da parceria não gera vínculo trabalhista com 

o poder público. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)
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§ 4º (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 5º (VETADO).

Art. 47. (Revogado pela Lei n. 13.204, de 2015)

Seção IV

Da Liberação dos Recursos

Art. 48. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão 

liberadas em estrita conformidade com o respectivo cronograma de desem-

bolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento 

das impropriedades: (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

I – quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela 

anteriormente recebida; (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

II – quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou 

o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a obrigações 

estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento; (Redação dada pela 

Lei n. 13.204, de 2015)

III – quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justi-

ficativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pú-

blica ou pelos órgãos de controle interno ou externo. Redação dada pela Lei 

n. 13.204, de 2015)

Art. 49. Nas parcerias cuja duração exceda um ano, é obrigatória a pres-

tação de contas ao término de cada exercício. (Redação dada pela Lei n. 

13.204, de 2015)

I – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

II – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

III – (revogado). (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)
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Art. 50. A administração pública deverá viabilizar o acompanhamento 

pela internet dos processos de liberação de recursos referentes às parcerias 

celebradas nos termos desta Lei.

Seção V

Da Movimentação e Aplicação Financeira dos Recursos

Art. 51. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depo-

sitados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição 

financeira pública determinada pela administração pública. (Redação dada 

pela Lei n. 13.204, de 2015)

Parágrafo único. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados 

no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação 

de contas exigidas para os recursos transferidos. (Redação dada pela Lei n. 

13.204, de 2015)

Art. 52. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da par-

ceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das re-

ceitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à admi-

nistração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata 

instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela 

autoridade competente da administração pública. (Redação dada pela Lei n. 

13.204, de 2015)

Art. 53. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será 

realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do benefi-

ciário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.
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§ 1º Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta 

bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços. (Reda-

ção dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 2º Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante trans-

ferência eletrônica, o termo de colaboração ou de fomento poderá admitir a 

realização de pagamentos em espécie. (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 54. (Revogado pela Lei n. 13.204, de 2015)

Seção VI

Das Alterações

Art. 55. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação 

da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a 

ser apresentada à administração pública em, no mínimo, trinta dias antes do 

termo inicialmente previsto. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

Parágrafo único. A prorrogação de ofício da vigência do termo de colabo-

ração ou de fomento deve ser feita pela administração pública quando ela der 

causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período 

do atraso verificado. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 56. (Revogado pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 57. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração 

de valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de 

trabalho original. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)
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Seção VII

Do Monitoramento e Avaliação

Art. 58. A administração pública promoverá o monitoramento e a avalia-

ção do cumprimento do objeto da parceria. (Redação dada pela Lei n. 13.204, 

de 2015)

§ 1º Para a implementação do disposto no caput, a administração pública 

poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar 

parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de apli-

cação dos recursos. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 2º Nas parcerias com vigência superior a 1 (um) ano, a administração 

pública realizará, sempre que possível, pesquisa de satisfação com os bene-

ficiários do plano de trabalho e utilizará os resultados como subsídio na ava-

liação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem 

como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas.

§ 3º Para a implementação do disposto no § 2º, a administração pública 

poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar 

parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de apli-

cação dos recursos.

Art. 59. A administração pública emitirá relatório técnico de monitora-

mento e avaliação de parceria celebrada mediante termo de colaboração ou 

termo de fomento e o submeterá à comissão de monitoramento e avalia-

ção designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de 

apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade 

civil. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)
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§ 1º O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem 

prejuízo de outros elementos, deverá conter: (Redação dada pela Lei n. 

13.204, de 2015)

I – descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II – análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do 

impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o 

período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de 

trabalho;

III – valores efetivamente transferidos pela administração pública; (Reda-

ção dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

IV – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

V – análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela 

organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for compro-

vado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de 

colaboração ou de fomento; (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

VI – análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e 

externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões 

e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias. (Redação 

dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 2º No caso de parcerias financiadas com recursos de fundos específicos, 

o monitoramento e a avaliação serão realizados pelos respectivos conselhos 

gestores, respeitadas as exigências desta Lei. (Incluído pela Lei n. 13.204, 

de 2015)

Art. 60. Sem prejuízo da fiscalização pela administração pública e pelos ór-

gãos de controle, a execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelos 

conselhos de políticas públicas das áreas correspondentes de atuação existen-

tes em cada esfera de governo. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)
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Parágrafo único. As parcerias de que trata esta Lei estarão também sujei-

tas aos mecanismos de controle social previstos na legislação.

Seção VIII

Das Obrigações do Gestor

Art. 61. São obrigações do gestor:

I – acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que com-

prometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de 

indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências 

adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

III – (VETADO);

IV – emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas 

final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitora-

mento e avaliação de que trata o art. 59; (Redação dada pela Lei n. 13.204, 

de 2015)

V – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às 

atividades de monitoramento e avaliação.

Art. 62. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização 

da sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para as-

segurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio 

e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter 

a execução das metas ou atividades pactuadas: (Redação dada pela Lei n. 

13.204, de 2015)
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I – retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil 

parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direi-

tos de uso de tais bens;

II – assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto pre-

visto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua 

descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que 

foi executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a 

administração assumiu essas responsabilidades. (Redação dada pela Lei n. 

13.204, de 2015)

Parágrafo único. As situações previstas no caput devem ser comunicadas 

pelo gestor ao administrador público.

CAPÍTULO IV

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Seção I

Normas Gerais

Art. 63. A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras 

previstas nesta Lei, além de prazos e normas de elaboração constantes do 

instrumento de parceria e do plano de trabalho.

§ 1º A administração pública fornecerá manuais específicos às organiza-

ções da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, tendo como 

premissas a simplificação e a racionalização dos procedimentos. (Redação 

dada pela Lei n. 13.204, de 2015)
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§ 2º Eventuais alterações no conteúdo dos manuais referidos no § 1º des-

te artigo devem ser previamente informadas à organização da sociedade civil 

e publicadas em meios oficiais de comunicação.

§ 3º O regulamento estabelecerá procedimentos simplificados para pres-

tação de contas. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 64. A prestação de contas apresentada pela organização da socieda-

de civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar 

o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, 

com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação 

do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata 

a prestação de contas.

§ 1º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpri-

dos sem justificativa suficiente. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 2º Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o 

nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformida-

de e o cumprimento das normas pertinentes.

§ 3º A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e 

os resultados alcançados.

§ 4º A prestação de contas da parceria observará regras específicas de 

acordo com o montante de recursos públicos envolvidos, nos termos das dis-

posições e procedimentos estabelecidos conforme previsto no plano de traba-

lho e no termo de colaboração ou de fomento.

Art. 65. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-

-ão em plataforma eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interes-

sado. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)
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Art. 66. A prestação de contas relativa à execução do termo de colabo-

ração ou de fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos 

no plano de trabalho, nos termos do inciso IX do art. 22, além dos seguintes 

relatórios:

I – relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da so-

ciedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cum-

primento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados 

alcançados; (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

II – relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo 

de fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas 

e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento 

de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho. (Redação dada 

pela Lei n. 13.204, de 2015)

Parágrafo único. A administração pública deverá considerar ainda em sua 

análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver: 

(Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

I – relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a 

execução da parceria; (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

II – relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela co-

missão de monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do 

cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do 

termo de colaboração ou de fomento.

Art. 67. O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de con-

tas da parceria celebrada.

§ 1º No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer téc-

nico conclusivo para fins de avaliação do cumprimento do objeto. (Redação 

dada pela Lei n. 13.204, de 2015)
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§ 2º Se a duração da parceria exceder um ano, a organização da socieda-

de civil deverá apresentar prestação de contas ao fim de cada exercício, para 

fins de monitoramento do cumprimento das metas do objeto. (Redação dada 

pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 3º (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 4º Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em 

execução ou que já foram realizadas, os pareceres técnicos de que trata 

este artigo deverão, obrigatoriamente, mencionar: (Redação dada pela Lei n. 

13.204, de 2015)

I – os resultados já alcançados e seus benefícios;

II – os impactos econômicos ou sociais;

III – o grau de satisfação do público-alvo;

IV – a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do 

objeto pactuado.

Art. 68. Os documentos incluídos pela entidade na plataforma eletrônica 

prevista no art. 65, desde que possuam garantia da origem e de seu signa-

tário por certificação digital, serão considerados originais para os efeitos de 

prestação de contas.

Parágrafo único. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil 

subsequente ao da prestação de contas, a entidade deve manter em seu ar-

quivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

Seção II

Dos Prazos

Art. 69. A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regu-

lar aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a partir do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2


1493

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a duração da 

parceria exceder um ano. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 1º O prazo para a prestação final de contas será estabelecido de acordo 

com a complexidade do objeto da parceria. (Redação dada pela Lei n. 13.204, 

de 2015)

§ 2º O disposto no caput não impede que a administração pública promo-

va a instauração de tomada de contas especial antes do término da parceria, 

ante evidências de irregularidades na execução do objeto. (Redação dada 

pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 3º Na hipótese do § 2º, o dever de prestar contas surge no momento da 

liberação de recurso envolvido na parceria. (Redação dada pela Lei n. 13.204, 

de 2015)

§ 4º O prazo referido no caput poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) 

dias, desde que devidamente justificado.

§ 5º A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela admi-

nistração pública observará os prazos previstos nesta Lei, devendo concluir, 

alternativamente, pela: (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

I – aprovação da prestação de contas;

II – aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou (Redação dada 

pela Lei n. 13.204, de 2015)

III – rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instau-

ração de tomada de contas especial. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 

2015)

§ 6º As impropriedades que deram causa à rejeição da prestação de con-

tas serão registradas em plataforma eletrônica de acesso público, devendo 

ser levadas em consideração por ocasião da assinatura de futuras parcerias 
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com a administração pública, conforme definido em regulamento. (Redação 

dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 70. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, 

será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a irregula-

ridade ou cumprir a obrigação.

§ 1º O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por 

notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que 

a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de 

contas e comprovação de resultados.

§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omis-

são, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, 

sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para 

apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e 

obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

Art. 71. A administração pública apreciará a prestação final de contas apre-

sentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data de seu re-

cebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável 

justificadamente por igual período. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 2º (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 3º (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 4º O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as 

contas tenham sido apreciadas: (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

I – não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou veda-

ção a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir 

danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;
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II – nos casos em que não for constatado dolo da organização da socie-

dade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, im-

pede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, 

no período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi 

ultimada a apreciação pela administração pública. (Redação dada pela Lei n. 

13.204, de 2015)

Art. 72. As prestações de contas serão avaliadas:

I – regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumpri-

mento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; (Redação 

dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

II – regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qual-

quer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário; (Re-

dação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

III – irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstân-

cias: (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no 

plano de trabalho; (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

§ 1º O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da 

prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, 

levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e 

jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, 

vedada a subdelegação. (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 2º Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exau-

rida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil 
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poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovi-

do por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apre-

sentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de 

colaboração ou de fomento e a área de atuação da organização, cuja mensu-

ração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que 

não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos 

recursos. (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

CAPÍTULO V

DA RESPONSABILIDADE E DAS SANÇÕES

Seção I

Das Sanções Administrativas à Entidade

Art. 73. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho 

e com as normas desta Lei e da legislação específica, a administração pública 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as 

seguintes sanções: (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

I – advertência;

II – suspensão temporária da participação em chamamento público e im-

pedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera 

de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a 

dois anos; (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

III – declaração de inidoneidade para participar de chamamento público 

ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas 

de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que apli-

cou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade 
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civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após de-

corrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II. (Redação dada pela 

Lei n. 13.204, de 2015)

§ 1º As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência ex-

clusiva de Ministro de Estado ou de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, 

conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, 

no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser reque-

rida após dois anos de aplicação da penalidade. (Redação dada pela Lei n. 

13.204, de 2015)

§ 2º Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação 

da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração re-

lacionada à execução da parceria. (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 3º A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo 

voltado à apuração da infração. (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

Seção II

Da Responsabilidade pela Execução e pela 

Emissão de Pareceres Técnicos

Art. 74. (VETADO).

Art. 75. (Revogado pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 76. (Revogado pela Lei n. 13.204, de 2015)
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Seção III

Dos Atos de Improbidade Administrativa

Art. 77. O art. 10 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar 

com as seguintes alterações: (Vigência)

“Art. 10....................................................................................

VIII – frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo 

para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-

-los indevidamente;

..............................................................................................

XVI – facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao 

patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou 

valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas 

mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais 

ou regulamentares aplicáveis à espécie;

XVII – permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada uti-

lize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração 

pública a entidade privada mediante celebração de parcerias, sem a obser-

vância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

XVIII – celebrar parcerias da administração pública com entidades priva-

das sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis 

à espécie;

XIX – agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das pres-

tações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com enti-

dades privadas; (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

XX – liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública 

com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou 
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influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. (Redação dada pela 

Lei n. 13.204, de 2015)

XXI – liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública 

com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou 

influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.” (NR)

Art. 78. O art. 11 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar 

acrescido do seguinte inciso VIII: (Vigência)

“Art. 11....................................................................................

VIII – descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprova-

ção de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entida-

des privadas.” (NR)

Art. 78-A. O art. 23 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vi-

gorar acrescido do seguinte inciso III: (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015) 

(Vigência)

“Art. 23....................................................................................

III – até cinco anos da data da apresentação à administração pública da 

prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 

1º desta Lei.’ (NR)”

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 79. (VETADO).

Art. 80. O processamento das compras e contratações que envolvam re-

cursos financeiros provenientes de parceria poderá ser efetuado por meio de 
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sistema eletrônico disponibilizado pela administração pública às organizações 

da sociedade civil, aberto ao público via internet, que permita aos interessa-

dos formular propostas. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

Parágrafo único. O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

- SICAF, mantido pela União, fica disponibilizado aos demais entes federados, 

para fins do disposto no caput, sem prejuízo do uso de seus próprios siste-

mas. (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 81. Mediante autorização da União, os Estados, os Municípios e o 

Distrito Federal poderão aderir ao Sistema de Gestão de Convênios e Contra-

tos de Repasse - SICONV para utilizar suas funcionalidades no cumprimento 

desta Lei.

Art. 81-A. Até que seja viabilizada a adaptação do sistema de que trata o 

art. 81 ou de seus correspondentes nas demais unidades da federação: (In-

cluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

I – serão utilizadas as rotinas previstas antes da entrada em vigor desta 

Lei para repasse de recursos a organizações da sociedade civil decorrentes 

de parcerias celebradas nos termos desta Lei; (Incluído pela Lei n. 13.204, 

de 2015)

II – os Municípios de até cem mil habitantes serão autorizados a efetivar a 

prestação de contas e os atos dela decorrentes sem utilização da plataforma 

eletrônica prevista no art. 65. (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 82. (VETADO).

Art. 83. As parcerias existentes no momento da entrada em vigor desta 

Lei permanecerão regidas pela legislação vigente ao tempo de sua celebra-

ção, sem prejuízo da aplicação subsidiária desta Lei, naquilo em que for cabí-

vel, desde que em benefício do alcance do objeto da parceria.
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§ 1º As parcerias de que trata o caput poderão ser prorrogadas de ofício, 

no caso de atraso na liberação de recursos por parte da administração pú-

blica, por período equivalente ao atraso. (Redação dada pela Lei n. 13.204, 

de 2015)

§ 2º As parcerias firmadas por prazo indeterminado antes da data de en-

trada em vigor desta Lei, ou prorrogáveis por período superior ao inicialmente 

estabelecido, no prazo de até um ano após a data da entrada em vigor desta 

Lei, serão, alternativamente: (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

I – substituídas pelos instrumentos previstos nos arts. 16 ou 17, conforme 

o caso; (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

II – objeto de rescisão unilateral pela administração pública. (Incluído pela 

Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 83-A. (VETADO). (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 84. Não se aplica às parcerias regidas por esta Lei o disposto na Lei 

no 8.666, de 21 de junho de 1993. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 

2015)

Parágrafo único. São regidos pelo art. 116 da Lei no 8.666, de 21 de junho 

de 1993, convênios: (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

I – entre entes federados ou pessoas jurídicas a eles vinculadas; (Incluído 

pela Lei n. 13.204, de 2015)

II – decorrentes da aplicação do disposto no inciso IV do art. 3º. (Incluído 

pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 84-A. A partir da vigência desta Lei, somente serão celebrados con-

vênios nas hipóteses do parágrafo único do art. 84. (Incluído pela Lei n. 

13.204, de 2015)
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Art. 84-B. As organizações da sociedade civil farão jus aos seguintes be-

nefícios, independentemente de certificação: (Incluído pela Lei n. 13.204, de 

2015)

I – receber doações de empresas, até o limite de 2% (dois por cento) de 

sua receita bruta; (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

II – receber bens móveis considerados irrecuperáveis, apreendidos, aban-

donados ou disponíveis, administrados pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil; (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

III – distribuir ou prometer distribuir prêmios, mediante sorteios, vale-

-brindes, concursos ou operações assemelhadas, com o intuito de arrecadar 

recursos adicionais destinados à sua manutenção ou custeio. (Incluído pela 

Lei n. 13.204, de 2015). (Revogado pela Lei nº 14.027, de 2020)

Art. 84-C. Os benefícios previstos no art. 84-B serão conferidos às orga-

nizações da sociedade civil que apresentem entre seus objetivos sociais pelo 

menos uma das seguintes finalidades: (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

I – promoção da assistência social; (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

II – promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e 

artístico; (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

III – promoção da educação; (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

IV – promoção da saúde; (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

V – promoção da segurança alimentar e nutricional; (Incluído pela Lei n. 

13.204, de 2015)

VI – defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável; (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

VII – promoção do voluntariado; (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

VIII – promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à po-

breza; (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)
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IX – experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e 

de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; (Incluído 

pela Lei n. 13.204, de 2015)

X – promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e 

assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; (Incluído pela Lei n. 

13.204, de 2015)

XI – promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da 

democracia e de outros valores universais; (Incluído pela Lei n. 13.204, 

de 2015)

XII – organizações religiosas que se dediquem a atividades de interesse 

público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente reli-

giosos; (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

XIII – estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, 

produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos 

que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo. (Incluído pela Lei 

n. 13.204, de 2015)

Parágrafo único. É vedada às entidades beneficiadas na forma do art. 84-B 

a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitorais, 

sob quaisquer meios ou formas. (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 85. O art. 1º da Lei n. 9.790, de 23 de março de 1999, passa a vigorar 

com a seguinte redação:

“Art. 1º Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de In-

teresse Público as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que 

tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há, no 

mínimo, 3 (três) anos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas 

estatutárias atendam aos requisitos instituídos por esta Lei.” (NR)
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Art. 85-A. O art. 3º da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, passa a vi-

gorar acrescido do seguinte inciso XIII: (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015) 

(Vigência)

“Art. 3º....................................................................................

XIII – estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a disponibilização e 

a implementação de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas, por qual-

quer meio de transporte.

......................................................................................’ (NR)”

Art. 85-B. O parágrafo único do art. 4º da Lei no 9.790, de 23 de março de 

1999, passa a vigorar com a seguinte redação: (Incluído pela Lei n. 13.204, 

de 2015) (Vigência)

‘Art. 4º.....................................................................................

Parágrafo único. É permitida a participação de servidores públicos na com-

posição de conselho ou diretoria de Organização da Sociedade Civil de Inte-

resse Público.’ (NR)”

Art. 86. A Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, passa a vigorar acresci-

da dos seguintes arts. 15-A e 15-B: (Vigência)

“Art. 15-A. (VETADO).”

“Art. 15-B. A prestação de contas relativa à execução do Termo de Parceria 

perante o órgão da entidade estatal parceira refere-se à correta aplicação dos 

recursos públicos recebidos e ao adimplemento do objeto do Termo de Parce-

ria, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I – relatório anual de execução de atividades, contendo especificamente 

relatório sobre a execução do objeto do Termo de Parceria, bem como com-

parativo entre as metas propostas e os resultados alcançados;

II – demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução;

III – extrato da execução física e financeira;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
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IV – demonstração de resultados do exercício;

V – balanço patrimonial;

VI – demonstração das origens e das aplicações de recursos;

VII – demonstração das mutações do patrimônio social;

VIII – notas explicativas das demonstrações contábeis, caso necessário;

IX – parecer e relatório de auditoria, se for o caso.”

Art. 87. As exigências de transparência e publicidade previstas em todas 

as etapas que envolvam a parceria, desde a fase preparatória até o fim da 

prestação de contas, naquilo que for necessário, serão excepcionadas quando 

se tratar de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que 

possa comprometer a sua segurança, na forma do regulamento. (Redação 

dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

Art. 88. Esta Lei entra em vigor após decorridos quinhentos e quarenta 

dias de sua publicação oficial, observado o disposto nos §§ 1º e 2º deste ar-

tigo. (Redação dada pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 1º Para os Municípios, esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro 

de 2017. (Incluído pela Lei n. 13.204, de 2015)

§ 2º Por ato administrativo local, o disposto nesta Lei poderá ser implanta-

do nos Municípios a partir da data decorrente do disposto no caput. (Incluído 

pela Lei n. 13.204, de 2015)

Brasília, 31 de julho de 2014; 193º da Independência e 126º da República.

DILMA ROUSSEFF

José Eduardo Cardozo Guido Mantega

Miriam Belchior Tereza Campello

Clélio Campolina Diniz Vinícius Nobre Lages

Gilberto CarvalhoLuís Inácio Lucena Adams Jorge Hage Sobrinho
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LEI N. 12.846, DE 1 DE AGOSTO DE 2013

Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 
prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá ou-
tras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e 

civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, 

nacional ou estrangeira.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei às sociedades empresárias 

e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma 

de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer funda-

ções, associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que 

tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de 

fato ou de direito, ainda que temporariamente.

Art. 2º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos 

âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei pratica-

dos em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não.

Art. 3º A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabili-

dade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa 

natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito.

§ 1º A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da res-

ponsabilização individual das pessoas naturais referidas no caput .

§ 2º Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados 

por atos ilícitos na medida da sua culpabilidade.
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Art. 4º Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de 

alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária.

§ 1º Nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabilidade da suces-

sora será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do 

dano causado, até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis 

as demais sanções previstas nesta Lei decorrentes de atos e fatos ocorridos 

antes da data da fusão ou incorporação, exceto no caso de simulação ou evi-

dente intuito de fraude, devidamente comprovados.

§ 2º As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do 

respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela 

prática dos atos previstos nesta Lei, restringindo-se tal responsabilidade à 

obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado.

CAPÍTULO II

DOS ATOS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NACIONAL OU 

ESTRANGEIRA

Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou es-

trangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas ju-

rídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º, que atentem contra o 

patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administra-

ção pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, 

assim definidos:

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida 

a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo 

subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica 

para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos benefici-

ários dos atos praticados;
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IV – no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro ex-

pediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedi-

mento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimen-

to de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar 

de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modifi-

cações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, 

sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos res-

pectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

celebrados com a administração pública;

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades 

ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agên-

cias reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

§ 1º Considera-se administração pública estrangeira os órgãos e entida-

des estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer 

nível ou esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta 

ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro.

§ 2º Para os efeitos desta Lei, equiparam-se à administração pública es-

trangeira as organizações públicas internacionais.

§ 3º Considera-se agente público estrangeiro, para os fins desta Lei, quem, 

ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou 

função pública em órgãos, entidades estatais ou em representações diplo-

máticas de país estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas controladas, 
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direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em orga-

nizações públicas internacionais.

CAPÍTULO III

DA RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 6º Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas 

consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta Lei as seguintes 

sanções:

I – multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cen-

to) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do 

processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à 

vantagem auferida, quando for possível sua estimação; e

II – publicação extraordinária da decisão condenatória.

§ 1º As sanções serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumula-

tivamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravi-

dade e natureza das infrações.

§ 2º A aplicação das sanções previstas neste artigo será precedida da 

manifestação jurídica elaborada pela Advocacia Pública ou pelo órgão de as-

sistência jurídica, ou equivalente, do ente público.

§ 3º A aplicação das sanções previstas neste artigo não exclui, em qual-

quer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado.

§ 4º Na hipótese do inciso I do caput , caso não seja possível utilizar o 

critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).

§ 5º A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na for-

ma de extrato de sentença, a expensas da pessoa jurídica, em meios de co-

municação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação 

da pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, bem 

como por meio de afixação de edital, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, 
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no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, de modo 

visível ao público, e no sítio eletrônico na rede mundial de computadores.

§ 6º (VETADO).

Art. 7º Serão levados em consideração na aplicação das sanções:

I – a gravidade da infração;

II – a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;

III – a consumação ou não da infração;

IV – o grau de lesão ou perigo de lesão;

V – o efeito negativo produzido pela infração;

VI – a situação econômica do infrator;

VII – a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações;

VIII – a existência de mecanismos e procedimentos internos de integrida-

de, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva 

de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica;

IX – o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou 

entidade pública lesados; e

X – (VETADO).

Parágrafo único. Os parâmetros de avaliação de mecanismos e procedi-

mentos previstos no inciso VIII do caput serão estabelecidos em regulamento 

do Poder Executivo federal.

CAPÍTULO IV

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO

Art. 8º A instauração e o julgamento de processo administrativo para 

apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima 

de cada órgão ou entidade dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 

que agirá de ofício ou mediante provocação, observados o contraditório e a 

ampla defesa.
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§ 1º A competência para a instauração e o julgamento do processo ad-

ministrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser 

delegada, vedada a subdelegação.

§ 2º No âmbito do Poder Executivo federal, a Controladoria-Geral da União 

- CGU terá competência concorrente para instaurar processos administrativos 

de responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos ins-

taurados com fundamento nesta Lei, para exame de sua regularidade ou para 

corrigir-lhes o andamento.

Art. 9º Competem à Controladoria-Geral da União - CGU a apuração, 

o processo e o julgamento dos atos ilícitos previstos nesta Lei, praticados 

contra a administração pública estrangeira, observado o disposto no Artigo 

4 da Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Es-

trangeiros em Transações Comerciais Internacionais, promulgada pelo Decre-

to n. 3.678, de 30 de novembro de 2000 .

Art. 10. O processo administrativo para apuração da responsabilidade de 

pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade ins-

tauradora e composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis.

§ 1º O ente público, por meio do seu órgão de representação judicial, ou 

equivalente, a pedido da comissão a que se refere o caput , poderá requerer 

as medidas judiciais necessárias para a investigação e o processamento das 

infrações, inclusive de busca e apreensão.

§ 2º A comissão poderá, cautelarmente, propor à autoridade instauradora 

que suspenda os efeitos do ato ou processo objeto da investigação.

§ 3º A comissão deverá concluir o processo no prazo de 180 (cento e oi-

tenta) dias contados da data da publicação do ato que a instituir e, ao final, 

apresentar relatórios sobre os fatos apurados e eventual responsabilidade da 

pessoa jurídica, sugerindo de forma motivada as sanções a serem aplicadas.

§ 4º O prazo previsto no § 3º poderá ser prorrogado, mediante ato funda-

mentado da autoridade instauradora.
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Art. 11. No processo administrativo para apuração de responsabilidade, 

será concedido à pessoa jurídica prazo de 30 (trinta) dias para defesa, conta-

dos a partir da intimação.

Art. 12. O processo administrativo, com o relatório da comissão, será re-

metido à autoridade instauradora, na forma do art. 10, para julgamento.

Art. 13. A instauração de processo administrativo específico de reparação 

integral do dano não prejudica a aplicação imediata das sanções estabeleci-

das nesta Lei.

Parágrafo único. Concluído o processo e não havendo pagamento, o crédi-

to apurado será inscrito em dívida ativa da fazenda pública.

Art. 14. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática 

dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, 

sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos 

seus administradores e sócios com poderes de administração, observados o 

contraditório e a ampla defesa.

Art. 15. A comissão designada para apuração da responsabilidade de pes-

soa jurídica, após a conclusão do procedimento administrativo, dará conhe-

cimento ao Ministério Público de sua existência, para apuração de eventuais 

delitos.

Art. 15. A comissão designada para apuração da responsabilidade de pes-

soa jurídica, após a instauração do processo administrativo, dará conheci-

mento ao Ministério Público de sua existência, para apuração de eventuais 

delitos. (Redação dada pela Medida provisória n. 703, de 2015) (Vigência 

encerrada)

Art. 15. A comissão designada para apuração da responsabilidade de pessoa 

jurídica, após a conclusão do procedimento administrativo, dará conhecimento 

ao Ministério Público de sua existência, para apuração de eventuais delitos.



1514

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

CAPÍTULO V

DO ACORDO DE LENIÊNCIA

Art. 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá 

celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prá-

tica dos atos previstos nesta Lei que colaborem efetivamente com as inves-

tigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte:

I – a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber; e

II – a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o 

ilícito sob apuração.

Art. 16. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios pode-

rão, no âmbito de suas competências, por meio de seus órgãos de controle 

interno, de forma isolada ou em conjunto com o Ministério Público ou com 

a Advocacia Pública, celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas 

responsáveis pela prática dos atos e pelos fatos investigados e previstos nes-

ta Lei que colaborem efetivamente com as investigações e com o processo 

administrativo, de forma que dessa colaboração resulte: (Redação dada pela 

Medida provisória n. 703, de 2015) (Vigência encerrada)

I – a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber; (Re-

dação dada pela Medida provisória n. 703, de 2015) (Vigência encerrada)

II – a obtenção de informações e documentos que comprovem a infração 

noticiada ou sob investigação; (Redação dada pela Medida provisória n. 703, 

de 2015) (Vigência encerrada)

III – a cooperação da pessoa jurídica com as investigações, em face de 

sua responsabilidade objetiva; e (Incluído pela Medida provisória n. 703, de 

2015) (Vigência encerrada)

IV – o comprometimento da pessoa jurídica na implementação ou na me-

lhoria de mecanismos internos de integridade. (Incluído pela Medida provisó-

ria n. 703, de 2015) (Vigência encerrada)
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Art. 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá 

celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prá-

tica dos atos previstos nesta Lei que colaborem efetivamente com as inves-

tigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte:

I – a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber; e

II – a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o 

ilícito sob apuração.

§ 1º O acordo de que trata o caput somente poderá ser celebrado se pre-

enchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I – a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse 

em cooperar para a apuração do ato ilícito; (Revogado pela Medida provisória 

n. 703, de 2015) (Vigência encerrada)

I – a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse 

em cooperar para a apuração do ato ilícito;

II – a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração 

investigada a partir da data de propositura do acordo;

III – a pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e 

permanentemente com as investigações e o processo administrativo, compa-

recendo, sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos proces-

suais, até seu encerramento.

III – a pessoa jurídica, em face de sua responsabilidade objetiva, coopere 

com as investigações e com o processo administrativo, comparecendo, sob 

suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu 

encerramento; e (Redação dada pela Medida provisória n. 703, de 2015) (Vi-

gência encerrada)

III – a pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e 

permanentemente com as investigações e o processo administrativo, compa-

recendo, sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos proces-

suais, até seu encerramento.
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IV – a pessoa jurídica se comprometa a implementar ou a melhorar os 

mecanismos internos de integridade, auditoria, incentivo às denúncias de ir-

regularidades e à aplicação efetiva de código de ética e de conduta. (Incluído 

pela Medida provisória n. 703, de 2015) (Vigência encerrada)

§ 2º A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das 

sanções previstas no inciso II do art. 6º e no inciso IV do art. 19 e reduzirá 

em até 2/3 (dois terços) o valor da multa aplicável.

§ 2º O acordo de leniência celebrado pela autoridade administrativa: (Re-

dação dada pela Medida provisória n. 703, de 2015) (Vigência encerrada)

I – isentará a pessoa jurídica das sanções previstas no inciso II do caput do 

art. 6º e das sanções restritivas ao direito de licitar e contratar previstas 

na Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993 , e em outras normas que tratam de 

licitações e contratos; (Incluído pela Medida provisória n. 703, de 2015) (Vi-

gência encerrada)

II – poderá reduzir a multa prevista no inciso I do caput do art. 6º em até 

dois terços, não sendo aplicável à pessoa jurídica qualquer outra sanção de 

natureza pecuniária decorrente das infrações especificadas no acordo; e (In-

cluído pela Medida provisória n. 703, de 2015) (Vigência encerrada)

III – no caso de a pessoa jurídica ser a primeira a firmar o acordo de leni-

ência sobre os atos e fatos investigados, a redução poderá chegar até a sua 

completa remissão, não sendo aplicável à pessoa jurídica qualquer outra san-

ção de natureza pecuniária decorrente das infrações especificadas no acordo.

(Incluído pela Medida provisória n. 703, de 2015) (Vigência encerrada)

2º A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das san-

ções previstas no inciso II do art. 6º e no inciso IV do art. 19 e reduzirá em 

até 2/3 (dois terços) o valor da multa aplicável.

§ 3º O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de 

reparar integralmente o dano causado.

§ 4º O acordo de leniência estipulará as condições necessárias para asse-

gurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo.



1517

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 4º O acordo de leniência estipulará as condições necessárias para as-

segurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo adminis-

trativo e quando estipular a obrigatoriedade de reparação do dano poderá 

conter cláusulas sobre a forma de amortização, que considerem a capacidade 

econômica da pessoa jurídica. (Redação dada pela Medida provisória n. 703, 

de 2015) (Vigência encerrada)

§ 4º O acordo de leniência estipulará as condições necessárias para asse-

gurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo.

§ 5º Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídi-

cas que integram o mesmo grupo econômico, de fato e de direito, desde que 

firmem o acordo em conjunto, respeitadas as condições nele estabelecidas.

§ 6º A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após 

a efetivação do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e do 

processo administrativo.

§ 7º Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investiga-

do a proposta de acordo de leniência rejeitada.

§ 8º Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica 

ficará impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 (três) anos contados 

do conhecimento pela administração pública do referido descumprimento.

§ 9º A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional 

dos atos ilícitos previstos nesta Lei.

§ 9º A formalização da proposta de acordo de leniência suspende o prazo 

prescricional em relação aos atos e fatos objetos de apuração previstos nes-

ta Lei e sua celebração o interrompe. (Redação dada pela Medida provisória 

n. 703, de 2015) (Vigência encerrada)

§ 9º A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional 

dos atos ilícitos previstos nesta Lei.

§ 10. A Controladoria-Geral da União - CGU é o órgão competente para 

celebrar os acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo federal, bem 

como no caso de atos lesivos praticados contra a administração pública es-

trangeira.
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§ 11. O acordo de leniência celebrado com a participação das respectivas 

Advocacias Públicas impede que os entes celebrantes ajuizem ou prossigam 

com as ações de que tratam o art. 19 desta Lei e o art. 17 da Lei n. 8.429, 

de 2 de junho de 1992 , ou de ações de natureza civil. (Incluído pela Medida 

provisória n. 703, de 2015) (Vigência encerrada)

§ 12. O acordo de leniência celebrado com a participação da Advocacia 

Pública e em conjunto com o Ministério Público impede o ajuizamento ou o 

prosseguimento da ação já ajuizada por qualquer dos legitimados às ações 

mencionadas no § 11. (Incluído pela Medida provisória n. 703, de 2015) (Vi-

gência encerrada)

§ 13. Na ausência de órgão de controle interno no Estado, no Distrito Fe-

deral ou no Município, o acordo de leniência previsto no caput somente será 

celebrado pelo chefe do respectivo Poder em conjunto com o Ministério Pú-

blico. (Incluído pela Medida provisória n. 703, de 2015) (Vigência encerrada)

§ 14. O acordo de leniência depois de assinado será encaminhado ao res-

pectivo Tribunal de Contas, que poderá, nos termos do inciso II do art. 71 da 

Constituição Federal , instaurar procedimento administrativo contra a pessoa 

jurídica celebrante, para apurar prejuízo ao erário, quando entender que o va-

lor constante do acordo não atende o disposto no § 3º. (Incluído pela Medida 

provisória n. 703, de 2015) (Vigência encerrada)

Art. 17. A administração pública poderá também celebrar acordo de le-

niência com a pessoa jurídica responsável pela prática de ilícitos previstos 

na Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 , com vistas à isenção ou atenuação 

das sanções administrativas estabelecidas em seus arts. 86 a 88 .

Art. 17. A administração pública poderá também celebrar acordo de leni-

ência com a pessoa jurídica responsável por atos e fatos investigados previs-

tos em normas de licitações e contratos administrativos com vistas à isenção 

ou à atenuação das sanções restritivas ou impeditivas ao direito de licitar e 

contratar.(Redação dada pela Medida provisória n. 703, de 2015) (Vigência 

encerrada)
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Art. 17. A administração pública poderá também celebrar acordo de le-

niência com a pessoa jurídica responsável pela prática de ilícitos previstos 

na Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 , com vistas à isenção ou atenuação 

das sanções administrativas estabelecidas em seus arts. 86 a 88 .

Art. 17-A. Os processos administrativos referentes a licitações e contra-

tos em curso em outros órgãos ou entidades que versem sobre o mesmo ob-

jeto do acordo de leniência deverão, com a celebração deste, ser sobrestados 

e, posteriormente, arquivados, em caso de cumprimento integral do acordo 

pela pessoa jurídica. (Incluído pela Medida provisória n. 703, de 2015) (Vi-

gência encerrada)

Art. 17-B. Os documentos porventura juntados durante o processo para 

elaboração do acordo de leniência deverão ser devolvidos à pessoa jurídica 

quando não ocorrer a celebração do acordo, não permanecendo cópias em 

poder dos órgãos celebrantes. (Incluído pela Medida provisória n. 703, de 

2015)(Vigência encerrada)

CAPÍTULO VI

DA RESPONSABILIZAÇÃO JUDICIAL

Art. 18. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica 

não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial.

Art. 18. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica 

não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial, exceto 

quando expressamente previsto na celebração de acordo de leniência, obser-

vado o disposto no § 11, no § 12 e no § 13 do art. 16. (Redação dada pela 

Medida provisória n. 703, de 2015) (Vigência encerrada)

Art. 18. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica 

não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial.
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Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no art. 5º desta Lei, a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por meio das respectivas Ad-

vocacias Públicas ou órgãos de representação judicial, ou equivalentes, e o 

Ministério Público, poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes 

sanções às pessoas jurídicas infratoras:

I – perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem 

ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito 

do lesado ou de terceiro de boa-fé;

II – suspensão ou interdição parcial de suas atividades;

III – dissolução compulsória da pessoa jurídica;

IV – proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou 

empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras 

públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e 

máximo de 5 (cinco) anos.

§ 1º A dissolução compulsória da pessoa jurídica será determinada quan-

do comprovado:

I – ter sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para faci-

litar ou promover a prática de atos ilícitos; ou

II – ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a 

identidade dos beneficiários dos atos praticados.

§ 2º (VETADO).

§ 3º As sanções poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa.

§ 4º O Ministério Público ou a Advocacia Pública ou órgão de representação 

judicial, ou equivalente, do ente público poderá requerer a indisponibilidade 

de bens, direitos ou valores necessários à garantia do pagamento da multa 

ou da reparação integral do dano causado, conforme previsto no art. 7º, res-

salvado o direito do terceiro de boa-fé.

Art. 20. Nas ações ajuizadas pelo Ministério Público, poderão ser aplica-

das as sanções previstas no art. 6º, sem prejuízo daquelas previstas neste 



1521

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Capítulo, desde que constatada a omissão das autoridades competentes para 

promover a responsabilização administrativa.

Parágrafo único. A proposta do acordo de leniência poderá ser feita mes-

mo após eventual ajuizamento das ações cabíveis. (Incluído pela Medida pro-

visória n. 703, de 2015) (Vigência encerrada)

Art. 21. Nas ações de responsabilização judicial, será adotado o rito pre-

visto na Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985 .

Parágrafo único. A condenação torna certa a obrigação de reparar, inte-

gralmente, o dano causado pelo ilícito, cujo valor será apurado em posterior 

liquidação, se não constar expressamente da sentença.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22. Fica criado no âmbito do Poder Executivo federal o Cadastro Na-

cional de Empresas Punidas - CNEP, que reunirá e dará publicidade às sanções 

aplicadas pelos órgãos ou entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Ju-

diciário de todas as esferas de governo com base nesta Lei.

§ 1º Os órgãos e entidades referidos no caput deverão informar e manter 

atualizados, no Cnep, os dados relativos às sanções por eles aplicadas.

§ 2º O Cnep conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das 

sanções aplicadas:

I – razão social e número de inscrição da pessoa jurídica ou entidade no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;

II – tipo de sanção; e

III – data de aplicação e data final da vigência do efeito limitador ou im-

peditivo da sanção, quando for o caso.

§ 3º As autoridades competentes, para celebrarem acordos de leniência 

previstos nesta Lei, também deverão prestar e manter atualizadas no Cnep, 

após a efetivação do respectivo acordo, as informações acerca do acordo de 
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leniência celebrado, salvo se esse procedimento vier a causar prejuízo às in-

vestigações e ao processo administrativo.

§ 4º Caso a pessoa jurídica não cumpra os termos do acordo de leniência, 

além das informações previstas no § 3º, deverá ser incluída no Cnep referên-

cia ao respectivo descumprimento.

§ 5º Os registros das sanções e acordos de leniência serão excluídos de-

pois de decorrido o prazo previamente estabelecido no ato sancionador ou do 

cumprimento integral do acordo de leniência e da reparação do eventual dano 

causado, mediante solicitação do órgão ou entidade sancionadora.

Art. 23. Os órgãos ou entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Ju-

diciário de todas as esferas de governo deverão informar e manter atualiza-

dos, para fins de publicidade, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas - CEIS, de caráter público, instituído no âmbito do Poder Executivo 

federal, os dados relativos às sanções por eles aplicadas, nos termos do dis-

posto nos arts. 87 e 88 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 .

Art. 24. A multa e o perdimento de bens, direitos ou valores aplicados 

com fundamento nesta Lei serão destinados preferencialmente aos órgãos ou 

entidades públicas lesadas.

Art. 25. Prescrevem em 5 (cinco) anos as infrações previstas nesta Lei, 

contados da data da ciência da infração ou, no caso de infração permanente 

ou continuada, do dia em que tiver cessado.

Parágrafo único. Na esfera administrativa ou judicial, a prescrição será 

interrompida com a instauração de processo que tenha por objeto a apuração 

da infração.

§ 1º Na esfera administrativa ou judicial, a prescrição será interrompida 

com a instauração de processo que tenha por objeto a apuração da infra-

ção. (Incluído pela Medida provisória n. 703, de 2015) (Vigência encerrada)

§ 2º Aplica-se o disposto no caput e no § 1º aos ilícitos previstos em nor-

mas de licitações e contratos administrativos. (Incluído pela Medida provisó-

ria n. 703, de 2015) (Vigência encerrada)
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Parágrafo único. Na esfera administrativa ou judicial, a prescrição será 

interrompida com a instauração de processo que tenha por objeto a apuração 

da infração.

Art. 26. A pessoa jurídica será representada no processo administrativo 

na forma do seu estatuto ou contrato social.

§ 1º As sociedades sem personalidade jurídica serão representadas pela 

pessoa a quem couber a administração de seus bens.

§ 2º A pessoa jurídica estrangeira será representada pelo gerente, repre-

sentante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou insta-

lada no Brasil.

Art. 27. A autoridade competente que, tendo conhecimento das infrações 

previstas nesta Lei, não adotar providências para a apuração dos fatos será 

responsabilizada penal, civil e administrativamente nos termos da legislação 

específica aplicável.

Art. 28. Esta Lei aplica-se aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica 

brasileira contra a administração pública estrangeira, ainda que cometidos no 

exterior.

Art. 29. O disposto nesta Lei não exclui as competências do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica, do Ministério da Justiça e do Ministério 

da Fazenda para processar e julgar fato que constitua infração à ordem eco-

nômica.

§ 1º Os acordos de leniência celebrados pelos órgãos de controle interno 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios contarão com a 

colaboração dos órgãos a que se refere o caput quando os atos e fatos apu-

rados acarretarem simultaneamente a infração ali prevista. (Incluído pela 

Medida provisória n. 703, de 2015) (Vigência encerrada)

§ 2º Se não houver concurso material entre a infração prevista no caput e 

os ilícitos contemplados nesta Lei, a competência e o procedimento para ce-

lebração de acordos de leniência observarão o previsto na Lei n. 12.529, de 

30 de novembro de 2011, e a referida celebração contará com a participação 



1524

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

do Ministério Público. (Incluído pela Medida provisória n. 703, de 2015) (Vi-

gência encerrada)

Art. 30. A aplicação das sanções previstas nesta Lei não afeta os proces-

sos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de:

I – ato de improbidade administrativa nos termos da Lei n. 8.429, de 2 de 

junho de 1992 ; e

II – atos ilícitos alcançados pela Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 , 

ou outras normas de licitações e contratos da administração pública, inclusive 

no tocante ao Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC instituído 

pela Lei n. 12.462, de 4 de agosto de 2011 .

Art. 30. Ressalvada a hipótese de acordo de leniência que expressamente 

as inclua, a aplicação das sanções previstas nesta Lei não afeta os processos 

de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de: (Redação 

dada pela Medida provisória n. 703, de 2015) (Vigência encerrada)

I – ato de improbidade administrativa nos termos da Lei n. 8.429, de 

199 2; (Redação dada pela Medida provisória n. 703, de 2015) (Vigência en-

cerrada)

II – atos ilícitos alcançados pela Lei n. 8.666, de 1993 , ou por outras 

normas de licitações e contratos da administração pública, inclusive no que 

se refere ao Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, instituído 

pela Lei n. 12.462, de 2011 ; e (Redação dada pela Medida provisória n. 703, 

de 2015)(Vigência encerrada)

III – infrações contra a ordem econômica nos termos da Lei n º 12.529, de 

2011 . (Incluído pela Medida provisória n. 703, de 2015) (Vigência encerrada)

Art. 30. A aplicação das sanções previstas nesta Lei não afeta os proces-

sos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de:

I – ato de improbidade administrativa nos termos da Lei n. 8.429, de 2 de 

junho de 1992 ; e

II – atos ilícitos alcançados pela Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 , 

ou outras normas de licitações e contratos da administração pública, inclusive 
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no tocante ao Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC instituído 

pela Lei n. 12.462, de 4 de agosto de 2011 .

Art. 31. Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de 

sua publicação.

Brasília, 1º de agosto de 2013; 192º da Independência e 125º da Repú-

blica.

DILMA ROUSSEFF

José Eduardo Cardozo

Luís Inácio Lucena Adams

Jorge Hage Sobrinho

Este texto não substitui o publicado no DOU de 2.8.2013
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LEI COMPLEMENTAR N. 101, DE 4 DE MAIO DE 2000

Mensagem de veto
(Vide ADIN 2238)

Estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II 

do Título VI da Constituição.

§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 

transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar 

o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resulta-

dos entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange 

a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social 

e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por 

antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

§ 2º As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios.

§ 3º Nas referências:

I – à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estão com-

preendidos:

a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de 

Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público;

b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e 

empresas estatais dependentes;

https://www.grancursosonline.com.br
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp 101-2000?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/2000/Vep101-00.htm
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADI&documento=&s1=2238&numProcesso=2238
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#titulovicapituloii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#titulovicapituloii
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II – a Estados entende-se considerado o Distrito Federal;

III – a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribunal de Contas da União, 

Tribunal de Contas do Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos Muni-

cípios e Tribunal de Contas do Município.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:

I – ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada 

Município;

II – empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com di-

reito a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da Federação;

III – empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente 

controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou 

de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles prove-

nientes de aumento de participação acionária; (Regulamento)

IV – receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contri-

buições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências 

correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:

a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determi-

nação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do 

inciso I e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;

b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação 

constitucional;

c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para 

o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas prove-

nientes da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição.

§ 1º Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores 

pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar n. 87, de 13 de 

setembro de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Decreto/D10690.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art195ia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art195ia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art195ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art239
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art201%C2%A79
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp87.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp87.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart60.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart60.
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§ 2º Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal 

e dos Estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para 

atendimento das despesas de que trata o inciso V do § 1º do art. 19.

§ 3º A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arreca-

dadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.

CAPÍTULO II

DO PLANEJAMENTO

Seção I

Do Plano Plurianual

Art. 3º (VETADO)

Seção II

Da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Art. 4º A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2º do 

art. 165 da Constituição e:

I – disporá também sobre:

a) equilíbrio entre receitas e despesas;

b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóte-

ses previstas na alínea b do inciso II deste artigo, no art. 9º e no inciso II do 

§ 1º do art. 31;

c) (VETADO)

d) (VETADO)

e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos 

programas financiados com recursos dos orçamentos;

f) demais condições e exigências para transferências de recursos a entida-

des públicas e privadas;

II – (VETADO)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art165%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art165%C2%A72
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III – (VETADO)

§ 1º Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Me-

tas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes 

e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e 

montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois 

seguintes.

§ 2º O Anexo conterá, ainda:

I – avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior;

II – demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodolo-

gia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com 

as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas 

com as premissas e os objetivos da política econômica nacional;

III – evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, des-

tacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;

IV – avaliação da situação financeira e atuarial:

a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públi-

cos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador;

b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial;

V – demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita 

e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, 

onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de 

afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso 

se concretizem.

§ 4º A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará, em 

anexo específico, os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, 

bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e 

variáveis, e ainda as metas de inflação, para o exercício subsequente.

https://www.grancursosonline.com.br
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Seção III

Da Lei Orçamentária Anual

Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compa-

tível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as 

normas desta Lei Complementar:

I – conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação 

dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que 

trata o § 1º do art. 4º;

II – será acompanhado do documento a que se refere o § 6º do art. 165 

da Constituição, bem como das medidas de compensação a renúncias de re-

ceita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado;

III – conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montan-

te, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei 

de diretrizes orçamentárias, destinada ao:

a) (VETADO)

b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais 

imprevistos.

§ 1º Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, 

e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.

§ 2º O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei 

orçamentária e nas de crédito adicional.

§ 3º A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada 

não poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes 

orçamentárias, ou em legislação específica.

§ 4º É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade impre-

cisa ou com dotação ilimitada.

§ 5º A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com 

duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano 

plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no § 1º 

do art. 167 da Constituição.

https://www.grancursosonline.com.br
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§ 6º Integrarão as despesas da União, e serão incluídas na lei orçamen-

tária, as do Banco Central do Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, 

custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e assistência aos 

servidores, e a investimentos.

§ 7º (VETADO)

Art. 6º (VETADO)

Art. 7º O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição 

ou reversão de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional, e será transferi-

do até o décimo dia útil subsequente à aprovação dos balanços semestrais.

§ 1º O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para com o Ban-

co Central do Brasil e será consignado em dotação específica no orçamento.

§ 2º O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Cen-

tral do Brasil serão demonstrados trimestralmente, nos termos em que dispu-

ser a lei de diretrizes orçamentárias da União.

§ 3º Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil conterão notas 

explicativas sobre os custos da remuneração das disponibilidades do Tesouro 

Nacional e da manutenção das reservas cambiais e a rentabilidade de sua 

carteira de títulos, destacando os de emissão da União.

Seção IV

Da Execução Orçamentária e do Cumprimento das Metas

Art. 8º Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em 

que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alí-

nea c do inciso I do art. 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação 

financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. (Vide Decreto 

n. 4.959, de 2004) (Vide Decreto n. 5.356, de 2005)

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica 

serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, 

ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

https://www.grancursosonline.com.br
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Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita 

poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou 

nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério 

Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta 

dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segun-

do os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

§ 1º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, 

a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de 

forma proporcional às reduções efetivadas.

§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações 

constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento 

do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias.

§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações 

constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento 

do serviço da dívida, as relativas à inovação e ao desenvolvimento científico 

e tecnológico custeadas por fundo criado para tal finalidade e as ressalvadas 

pela lei de diretrizes orçamentárias. (Redação dada pela Lei Complementar n. 

177, de 2021)

§ 3º No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público 

não promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder Exe-

cutivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados 

pela lei de diretrizes orçamentárias. (Vide ADIN 2.238-5)

§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Execu-

tivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada qua-

drimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da 

Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.

§ 5º No prazo de noventa dias após o encerramento de cada semestre, o 

Banco Central do Brasil apresentará, em reunião conjunta das comissões temáti-

cas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos objetivos 

e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o 

custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços.

https://www.grancursosonline.com.br
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Art. 10. A execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários 

de pagamento de sentenças judiciais, por meio de sistema de contabilidade 

e administração financeira, para fins de observância da ordem cronológica 

determinada no art. 100 da Constituição.

CAPÍTULO III

DA RECEITA PÚBLICA

Seção I

Da Previsão e da Arrecadação

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão 

fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da 

competência constitucional do ente da Federação.

Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para 

o ente que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos.

Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, 

considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de 

preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e se-

rão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, 

da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodolo-

gia de cálculo e premissas utilizadas.

§ 1º Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admi-

tida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal.

§ 2º O montante previsto para as receitas de operações de crédito não 

poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei 

orçamentária. (Vide ADIN 2.238-5)

§ 3º O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Po-

deres e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para 

encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estima-

tivas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, 

e as respectivas memórias de cálculo.

https://www.grancursosonline.com.br
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Art. 13. No prazo previsto no art. 8º, as receitas previstas serão desdo-

bradas, pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de arrecadação, com a 

especificação, em separado, quando cabível, das medidas de combate à eva-

são e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança 

da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários 

passíveis de cobrança administrativa.

Seção II

Da Renúncia de Receita

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza 

tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de 

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva ini-

ciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes 

orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: (Vide Medida 

Provisória n. 2.159, de 2001) (Vide Lei n. 10.276, de 2001) (Vide ADI 6357)

I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 

estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não 

afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 

diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período men-

cionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação 

de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo 

ou contribuição.

§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, 

concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modifica-

ção de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou con-

tribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de 

que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o 

benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no 

mencionado inciso.
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§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:

I – às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV 

e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º;

II – ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respec-

tivos custos de cobrança.

CAPÍTULO IV

DA DESPESA PÚBLICA

Seção I

Da Geração da Despesa

Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao pa-

trimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não 

atendam o disposto nos arts. 16 e 17.

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental 

que acarrete aumento da despesa será acompanhado de: (Vide ADI 6357)

I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 

deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;

II – declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequa-

ção orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade 

com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

§ 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:

I – adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação 

específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de for-

ma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a reali-

zar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites 

estabelecidos para o exercício;

II – compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, 

a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas 

previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.
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§ 2º A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das 

premissas e metodologia de cálculo utilizadas.

§ 3º Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrele-

vante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.

§ 4º As normas do caput constituem condição prévia para:

I – empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de 

obras;

II – desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 

da Constituição.

Subseção I

Da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa cor-

rente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que 

fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior 

a dois exercícios. (Vide ADI 6357)

§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput 

deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e de-

monstrar a origem dos recursos para seu custeio. (Vide Lei Complementar n. 

176, de 2020)

§ 2º Para efeito do atendimento do § 1º, o ato será acompanhado de 

comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas 

de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1º do art. 4º, devendo 

seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo au-

mento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. (Vide 

Lei Complementar n. 176, de 2020)

§ 3º Para efeito do § 2º, considera-se aumento permanente de receita o 

proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração 

ou criação de tributo ou contribuição. (Vide Lei Complementar n. 176, de 2020)
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§ 4º A comprovação referida no § 2º, apresentada pelo proponente, con-

terá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame 

de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e 

da lei de diretrizes orçamentárias. (Vide Lei Complementar n. 176, de 2020)

§ 5º A despesa de que trata este artigo não será executada antes da im-

plementação das medidas referidas no § 2º, as quais integrarão o instrumen-

to que a criar ou aumentar. (Vide Lei Complementar n. 176, de 2020)

§ 6º O disposto no § 1º não se aplica às despesas destinadas ao serviço 

da dívida nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o 

inciso X do art. 37 da Constituição.

§ 7º Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por 

prazo determinado.

Seção II

Das Despesas com Pessoal

Subseção I

Definições e Limites

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como des-

pesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, 

funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer 

espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variá-

veis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive 

adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer na-

tureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às 

entidades de previdência.

§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se refe-

rem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como “Outras Despesas de Pessoal”.
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§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no 

mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se 

o regime de competência.

§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no 

mês em referência com as dos 11 (onze) imediatamente anteriores, adotan-

do-se o regime de competência, independentemente de empenho. (Redação 

dada pela Lei Complementar n. 178, de 2021)

§ 3º Para a apuração da despesa total com pessoal, será observada a re-

muneração bruta do servidor, sem qualquer dedução ou retenção, ressalvada 

a redução para atendimento ao disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição 

Federal. (Incluído pela Lei Complementar n. 178, de 2021)

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da 

Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a 

seguir discriminados:

I – União: 50% (cinquenta por cento);

II – Estados: 60% (sessenta por cento);

III – Municípios: 60% (sessenta por cento).

§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não 

serão computadas as despesas:

I – de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II – relativas a incentivos à demissão voluntária;

III – derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da 

Constituição;

IV – decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior 

ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18;

V – com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, 

custeadas com recursos transferidos pela União na forma dos incisos XIII e 

XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 da Emenda Constitucional n. 19;
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VI – com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custea-

das por recursos provenientes:

VI – com inativos e pensionistas, ainda que pagas por intermédio de uni-

dade gestora única ou fundo previsto no art. 249 da Constituição Federal, 

quanto à parcela custeada por recursos provenientes: (Redação dada pela Lei 

Complementar n. 178, de 2021)

a) da arrecadação de contribuições dos segurados;

b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição;

c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal 

finalidade, inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem 

como seu superávit financeiro.

c) de transferências destinadas a promover o equilíbrio atuarial do regi-

me de previdência, na forma definida pelo órgão do Poder Executivo federal 

responsável pela orientação, pela supervisão e pelo acompanhamento dos re-

gimes próprios de previdência social dos servidores públicos. (Redação dada 

pela Lei Complementar n. 178, de 2021)

§ 2º Observado o disposto no inciso IV do § 1º, as despesas com pessoal 

decorrentes de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo Po-

der ou órgão referido no art. 20.

§ 3º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, é 

vedada a dedução da parcela custeada com recursos aportados para a co-

bertura do déficit financeiro dos regimes de previdência. (Incluído pela Lei 

Complementar n. 178, de 2021)

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os 

seguintes percentuais:

I – na esfera federal:

a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo, inclu-

ído o Tribunal de Contas da União;

b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;
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c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o Executivo, 

destacando-se 3% (três por cento) para as despesas com pessoal decorrentes 

do que dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e o art. 31 da 

Emenda Constitucional n. 19, repartidos de forma proporcional à média das 

despesas relativas a cada um destes dispositivos, em percentual da receita cor-

rente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anterio-

res ao da publicação desta Lei Complementar; (Vide Decreto n. 3.917, de 2001)

d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da União;

II – na esfera estadual:

a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do 

Estado; (Vide ADIN 6533)

b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; (Vide ADIN 6533)

c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo; (Vide ADIN 6533)

d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados; (Vide ADIN 6533)

III – na esfera municipal:

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do 

Município, quando houver;

b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo.

§ 1º Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada esfera, os limites serão 

repartidos entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas 

com pessoal, em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos três 

exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei 

Complementar. (Vide ADIN 6533)

§ 2º Para efeito deste artigo entende-se como órgão:

I – o Ministério Público;

II – no Poder Legislativo:

a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de Contas da União;

b) Estadual, a Assembleia Legislativa e os Tribunais de Contas;

c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Dis-

trito Federal;
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d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, 

quando houver;

III – no Poder Judiciário:

a) Federal, os tribunais referidos no art. 92 da Constituição;

b) Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, quando houver.

§ 3º Os limites para as despesas com pessoal do Poder Judiciário, a cargo 

da União por força do inciso XIII do art. 21 da Constituição, serão estabeleci-

dos mediante aplicação da regra do § 1º.

§ 4º Nos Estados em que houver Tribunal de Contas dos Municípios, os 

percentuais definidos nas alíneas a e c do inciso II do caput serão, respecti-

vamente, acrescidos e reduzidos em 0,4% (quatro décimos por cento).

§ 5º Para os fins previstos no art. 168 da Constituição, a entrega dos re-

cursos financeiros correspondentes à despesa total com pessoal por Poder e 

órgão será a resultante da aplicação dos percentuais definidos neste artigo, 

ou aqueles fixados na lei de diretrizes orçamentárias.

§ 6º (VETADO)

§ 7º Os Poderes e órgãos referidos neste artigo deverão apurar, de forma 

segregada para aplicação dos limites de que trata este artigo, a integralidade 

das despesas com pessoal dos respectivos servidores inativos e pensionistas, 

mesmo que o custeio dessas despesas esteja a cargo de outro Poder ou ór-

gão. (Incluído pela Lei Complementar n. 178, de 2021)

Subseção II

Do Controle da Despesa Total com Pessoal

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa 

com pessoal e não atenda:

I – as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto 

no inciso XIII do art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição;

II – o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.
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Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte au-

mento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores 

ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.

Art. 21. É nulo de pleno direito: (Redação dada pela Lei Complementar n. 

173, de 2020)

I – o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:

a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar e o disposto no 

inciso XIII do caput do art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição Federal; 

e (Incluído pela Lei Complementar n. 173, de 2020)

b) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal 

inativo; (Incluído pela Lei Complementar n. 173, de 2020)

II – o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento 

e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão 

referido no art. 20; (Redação dada pela Lei Complementar n. 173, de 2020)

III – o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja 

parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do manda-

to do titular de Poder ou órgão referido no art. 20; (Incluído pela Lei Comple-

mentar n. 173, de 2020)

IV – a aprovação, a edição ou a sanção, por Chefe do Poder Executivo, por 

Presidente e demais membros da Mesa ou órgão decisório equivalente do Po-

der Legislativo, por Presidente de Tribunal do Poder Judiciário e pelo Chefe do 

Ministério Público, da União e dos Estados, de norma legal contendo plano de 

alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou a edição 

de ato, por esses agentes, para nomeação de aprovados em concurso público, 

quando: (Incluído pela Lei Complementar n. 173, de 2020)

a) resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) 

dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo; ou (Incluído 

pela Lei Complementar n. 173, de 2020)
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b) resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a 

serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular 

do Poder Executivo. (Incluído pela Lei Complementar n. 173, de 2020)

§ 1º As restrições de que tratam os incisos II, III e IV: (Incluído pela Lei 

Complementar n. 173, de 2020)

I – devem ser aplicadas inclusive durante o período de recondução ou re-

eleição para o cargo de titular do Poder ou órgão autônomo; e (Incluído pela 

Lei Complementar n. 173, de 2020)

II – aplicam-se somente aos titulares ocupantes de cargo eletivo dos Po-

deres referidos no art. 20. (Incluído pela Lei Complementar n. 173, de 2020)

§ 2º Para fins do disposto neste artigo, serão considerados atos de no-

meação ou de provimento de cargo público aqueles referidos no § 1º do art. 

169 da Constituição Federal ou aqueles que, de qualquer modo, acarretem a 

criação ou o aumento de despesa obrigatória. (Incluído pela Lei Complemen-

tar n. 173, de 2020)

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 

19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa 

e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 

20 que houver incorrido no excesso:

I – concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remune-

ração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de deter-

minação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 

37 da Constituição;

II – criação de cargo, emprego ou função;

III – alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV – provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a 

qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou fale-

cimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
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V – contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do 

§ 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes 

orçamentárias.

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no 

art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das 

medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado 

nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, 

adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 

169 da Constituição.

§ 1º No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo 

poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela 

redução dos valores a eles atribuídos. (Vide ADIN 2.238-5)

§ 2º É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com ade-

quação dos vencimentos à nova carga horária. (Vide ADIN 2.238-5)

§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar 

o excesso, o ente não poderá:

§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido e enquanto perdurar 

o excesso, o Poder ou órgão referido no art. 20 não poderá: (Redação dada 

pela Lei Complementar n. 178, de 2021)

I – receber transferências voluntárias;

II – obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;

III – contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinancia-

mento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.

III – contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao paga-

mento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pes-

soal. (Redação dada pela Lei Complementar n. 178, de 2021)

§ 4º As restrições do § 3º aplicam-se imediatamente se a despesa total 

com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do 

mandato dos titulares de Poder ou órgão referidos no art. 20.
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§ 5º As restrições previstas no § 3º deste artigo não se aplicam ao Município 

em caso de queda de receita real superior a 10% (dez por cento), em compara-

ção ao correspondente quadrimestre do exercício financeiro anterior, devido a: 

(Incluído pela Lei Complementar n. 164, de 2018) Produção de efeitos

I – diminuição das transferências recebidas do Fundo de Participação dos 

Municípios decorrente de concessão de isenções tributárias pela União; e (In-

cluído pela Lei Complementar n. 164, de 2018) Produção de efeitos

II – diminuição das receitas recebidas de royalties e participações espe-

ciais. (Incluído pela Lei Complementar n. 164, de 2018) Produção de efeitos

§ 6º O disposto no § 5º deste artigo só se aplica caso a despesa total com 

pessoal do quadrimestre vigente não ultrapasse o limite percentual previsto 

no art. 19 desta Lei Complementar, considerada, para este cálculo, a receita 

corrente líquida do quadrimestre correspondente do ano anterior atualizada 

monetariamente. (Incluído pela Lei Complementar n. 164, de 2018) Produção 

de efeitos

Seção III

Das Despesas com a Seguridade Social

Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá 

ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total, 

nos termos do § 5º do art. 195 da Constituição, atendidas ainda as exigências 

do art. 17. (Vide ADI 6357)

§ 1º É dispensada da compensação referida no art. 17 o aumento de des-

pesa decorrente de:

I – concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação 

prevista na legislação pertinente;

II – expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados;

III – reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o 

seu valor real.
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§ 2º O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, pre-

vidência e assistência social, inclusive os destinados aos servidores públicos 

e militares, ativos e inativos, e aos pensionistas.

CAPÍTULO V

DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferên-

cia voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da 

Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não 

decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema 

Único de Saúde.

§ 1º São exigências para a realização de transferência voluntária, além 

das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:

I – existência de dotação específica;

II – (VETADO)

III – observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição;

IV – comprovação, por parte do beneficiário, de:

a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e 

financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação 

de contas de recursos anteriormente dele recebidos;

b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;

c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de opera-

ções de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos 

a Pagar e de despesa total com pessoal;

d) previsão orçamentária de contrapartida.

§ 2º É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa 

da pactuada.

§ 3º Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências 

voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relati-

vas a ações de educação, saúde e assistência social.
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CAPÍTULO VI

DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O SETOR PRIVADO

Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir ne-

cessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser auto-

rizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes 

orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.

§ 1º O disposto no caput aplica-se a toda a administração indireta, inclu-

sive fundações públicas e empresas estatais, exceto, no exercício de suas 

atribuições precípuas, as instituições financeiras e o Banco Central do Brasil.

§ 2º Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamen-

tos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição 

de dívidas, a concessão de subvenções e a participação em constituição ou 

aumento de capital.

Art. 27. Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física, ou 

jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos finan-

ceiros, comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos definidos 

em lei ou ao custo de captação.

Parágrafo único. Dependem de autorização em lei específica as prorro-

gações e composições de dívidas decorrentes de operações de crédito, bem 

como a concessão de empréstimos ou financiamentos em desacordo com o 

caput, sendo o subsídio correspondente consignado na lei orçamentária.

Art. 28. Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos 

públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do Sis-

tema Financeiro Nacional, ainda que mediante a concessão de empréstimos 

de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário.

§ 1º A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos, 

e outros mecanismos, constituídos pelas instituições do Sistema Financeiro 

Nacional, na forma da lei.
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§ 2º O disposto no caput não proíbe o Banco Central do Brasil de conce-

der às instituições financeiras operações de redesconto e de empréstimos de 

prazo inferior a trezentos e sessenta dias.

CAPÍTULO VII

DA DÍVIDA E DO ENDIVIDAMENTO

Seção I

Definições Básicas

Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguin-

tes definições:

I – dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem 

duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em 

virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações 

de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses;

II – dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emiti-

dos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios;

III – operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de 

mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada 

de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo 

de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelha-

das, inclusive com o uso de derivativos financeiros;

IV – concessão de garantia: compromisso de adimplência de obrigação finan-

ceira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada;

V – refinanciamento da dívida mobiliária: emissão de títulos para paga-

mento do principal acrescido da atualização monetária.

§ 1º Equipara-se a operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou 

a confissão de dívidas pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento 

das exigências dos arts. 15 e 16.
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§ 2º Será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa à 

emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil.

§ 3º Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito 

de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento.

§ 4º O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao 

término de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício ante-

rior, somado ao das operações de crédito autorizadas no orçamento para este 

efeito e efetivamente realizadas, acrescido de atualização monetária.

Seção II

Dos Limites da Dívida Pública e das Operações de Crédito

Art. 30. No prazo de noventa dias após a publicação desta Lei Comple-

mentar, o Presidente da República submeterá ao:

I – Senado Federal: proposta de limites globais para o montante da dívida 

consolidada da União, Estados e Municípios, cumprindo o que estabelece o in-

ciso VI do art. 52 da Constituição, bem como de limites e condições relativos 

aos incisos VII, VIII e IX do mesmo artigo;

II – Congresso Nacional: projeto de lei que estabeleça limites para o mon-

tante da dívida mobiliária federal a que se refere o inciso XIV do art. 48 da 

Constituição, acompanhado da demonstração de sua adequação aos limites 

fixados para a dívida consolidada da União, atendido o disposto no inciso I do 

§ 1º deste artigo.

§ 1º As propostas referidas nos incisos I e II do caput e suas alterações 

conterão:

I – demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as 

normas estabelecidas nesta Lei Complementar e com os objetivos da política 

fiscal;

II – estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das três 

esferas de governo;
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III – razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de 

governo;

IV – metodologia de apuração dos resultados primário e nominal.

§ 2º As propostas mencionadas nos incisos I e II do caput também pode-

rão ser apresentadas em termos de dívida líquida, evidenciando a forma e a 

metodologia de sua apuração.

§ 3º Os limites de que tratam os incisos I e II do caput serão fixados em 

percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados 

igualmente a todos os entes da Federação que a integrem, constituindo, para 

cada um deles, limites máximos.

§ 4º Para fins de verificação do atendimento do limite, a apuração do mon-

tante da dívida consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre.

§ 5º No prazo previsto no art. 5º, o Presidente da República enviará ao 

Senado Federal ou ao Congresso Nacional, conforme o caso, proposta de ma-

nutenção ou alteração dos limites e condições previstos nos incisos I e II do 

caput.

§ 6º Sempre que alterados os fundamentos das propostas de que trata 

este artigo, em razão de instabilidade econômica ou alterações nas políticas 

monetária ou cambial, o Presidente da República poderá encaminhar ao Se-

nado Federal ou ao Congresso Nacional solicitação de revisão dos limites.

§ 7º Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento 

em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada, para fins de 

aplicação dos limites.

Seção III

Da Recondução da Dívida aos Limites

Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o 

respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida 

até o término dos três subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 

25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.
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§ 1º Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido:

I – estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, in-

clusive por antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do principal 

atualizado da dívida mobiliária;

I – estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, in-

clusive por antecipação de receita, ressalvadas as para pagamento de dívidas 

mobiliárias; (Redação dada pela Lei Complementar n. 178, de 2021)

II – obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, 

promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na forma do art. 9º.

§ 2º Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar 

o excesso, o ente ficará também impedido de receber transferências voluntá-

rias da União ou do Estado.

§ 3º As restrições do § 1º aplicam-se imediatamente se o montante da 

dívida exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato 

do Chefe do Poder Executivo.

§ 4º O Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação dos entes 

que tenham ultrapassado os limites das dívidas consolidada e mobiliária.

§ 5º As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumpri-

mento dos limites da dívida mobiliária e das operações de crédito internas e 

externas.

Seção IV

Das Operações de Crédito

Subseção I

Da Contratação

Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e 

condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Fe-

deração, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente.
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§ 1º O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em 

parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação cus-

to-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento 

das seguintes condições:

I – existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no tex-

to da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica;

II – inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos prove-

nientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita;

III – observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal;

IV – autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de opera-

ção de crédito externo;

V – atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição;

VI – observância das demais restrições estabelecidas nesta Lei Comple-

mentar.

§ 2º As operações relativas à dívida mobiliária federal autorizadas, no 

texto da lei orçamentária ou de créditos adicionais, serão objeto de processo 

simplificado que atenda às suas especificidades.

§ 3º Para fins do disposto no inciso V do § 1º, considerar-se-á, em cada 

exercício financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingres-

sados e o das despesas de capital executadas, observado o seguinte:

I – não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob a 

forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de pro-

mover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência do ente da Fe-

deração, se resultar a diminuição, direta ou indireta, do ônus deste;

II – se o empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso I for con-

cedido por instituição financeira controlada pelo ente da Federação, o valor da 

operação será deduzido das despesas de capital;

III – (VETADO)
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§ 4º Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Ban-

co Central do Brasil, o Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico 

centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, garantido o 

acesso público às informações, que incluirão:

I – encargos e condições de contratação;

II – saldos atualizados e limites relativos às dívidas consolidada e mobili-

ária, operações de crédito e concessão de garantias.

§ 5º Os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula 

que importe na compensação automática de débitos e créditos.

§ 6º O prazo de validade da verificação dos limites e das condições de 

que trata este artigo e da análise realizada para a concessão de garantia pela 

União será de, no mínimo, 90 (noventa) dias e, no máximo, 270 (duzentos e 

setenta) dias, a critério do Ministério da Fazenda. (Incluído pela Lei Comple-

mentar n. 159, de 2017)

§ 7º Poderá haver alteração da finalidade de operação de crédito de Esta-

dos, do Distrito Federal e de Municípios sem a necessidade de nova verifica-

ção pelo Ministério da Economia, desde que haja prévia e expressa autoriza-

ção para tanto, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou em lei 

específica, que se demonstre a relação custo-benefício e o interesse econô-

mico e social da operação e que não configure infração a dispositivo desta Lei 

Complementar. (Incluído pela Lei Complementar n. 178, de 2021)

Art. 33. A instituição financeira que contratar operação de crédito com 

ente da Federação, exceto quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, 

deverá exigir comprovação de que a operação atende às condições e limites 

estabelecidos.

§ 1º A operação realizada com infração do disposto nesta Lei Complementar 

será considerada nula, procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a devolu-

ção do principal, vedados o pagamento de juros e demais encargos financeiros.

§ 2º Se a devolução não for efetuada no exercício de ingresso dos recursos, 

será consignada reserva específica na lei orçamentária para o exercício seguinte.
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§ 3º Enquanto não efetuado o cancelamento, a amortização, ou constituí-

da a reserva, aplicam-se as sanções previstas nos incisos do § 3º do art. 23.

§ 3º Enquanto não for efetuado o cancelamento ou a amortização ou cons-

tituída a reserva de que trata o § 2º, aplicam-se ao ente as restrições previstas 

no § 3º do art. 23. (Redação dada pela Lei Complementar n. 178, de 2021)

§ 4º Também se constituirá reserva, no montante equivalente ao excesso, 

se não atendido o disposto no inciso III do art. 167 da Constituição, conside-

radas as disposições do § 3º do art. 32.

Subseção II

Das Vedações

Art. 34. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a 

partir de dois anos após a publicação desta Lei Complementar.

Art. 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da 

Federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou 

empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades da administra-

ção indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou poster-

gação de dívida contraída anteriormente.

§ 1º Excetuam-se da vedação a que se refere o caput as operações entre 

instituição financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entida-

des da administração indireta, que não se destinem a:

I – financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes;

II – refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente.

§ 2º O disposto no caput não impede Estados e Municípios de comprar 

títulos da dívida da União como aplicação de suas disponibilidades.

Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira 

estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do 

empréstimo.
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Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe instituição financeira con-

trolada de adquirir, no mercado, títulos da dívida pública para atender in-

vestimento de seus clientes, ou títulos da dívida de emissão da União para 

aplicação de recursos próprios.

Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados:

I – captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou 

contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do dis-

posto no § 7º do art. 150 da Constituição;

II – recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Públi-

co detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a 

voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação;

III – assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação 

assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante 

emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a 

empresas estatais dependentes;

IV – assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornece-

dores para pagamento a posteriori de bens e serviços.

Subseção III

Das Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária

Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a 

atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as 

exigências mencionadas no art. 32 e mais as seguintes:

I – realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do exercício;

II – deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia 

dez de dezembro de cada ano;

III – não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a 

taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa 

básica financeira, ou à que vier a esta substituir;

IV – estará proibida:
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a) enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integral-

mente resgatada;

b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Mu-

nicipal.

§ 1º As operações de que trata este artigo não serão computadas para 

efeito do que dispõe o inciso III do art. 167 da Constituição, desde que liqui-

dadas no prazo definido no inciso II do caput.

§ 2º As operações de crédito por antecipação de receita realizadas por 

Estados ou Municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à 

instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico promovi-

do pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º O Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e 

controle do saldo do crédito aberto e, no caso de inobservância dos limites, 

aplicará as sanções cabíveis à instituição credora.

Subseção IV

Das Operações com o Banco Central do Brasil

Art. 39. Nas suas relações com ente da Federação, o Banco Central do 

Brasil está sujeito às vedações constantes do art. 35 e mais às seguintes:

I – compra de título da dívida, na data de sua colocação no mercado, res-

salvado o disposto no § 2º deste artigo;

II – permuta, ainda que temporária, por intermédio de instituição finan-

ceira ou não, de título da dívida de ente da Federação por título da dívida 

pública federal, bem como a operação de compra e venda, a termo, daquele 

título, cujo efeito final seja semelhante à permuta;

III – concessão de garantia.

§ 1º O disposto no inciso II, in fine, não se aplica ao estoque de Letras do Ban-

co Central do Brasil, Série Especial, existente na carteira das instituições finan-

ceiras, que pode ser refinanciado mediante novas operações de venda a termo.
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§ 2º O Banco Central do Brasil só poderá comprar diretamente títulos 

emitidos pela União para refinanciar a dívida mobiliária federal que estiver 

vencendo na sua carteira.

§ 3º A operação mencionada no § 2º deverá ser realizada à taxa média e 

condições alcançadas no dia, em leilão público.

§ 4º É vedado ao Tesouro Nacional adquirir títulos da dívida pública federal 

existentes na carteira do Banco Central do Brasil, ainda que com cláusula de 

reversão, salvo para reduzir a dívida mobiliária.

Seção V

Da Garantia e da Contragarantia

Art. 40. Os entes poderão conceder garantia em operações de crédito 

internas ou externas, observados o disposto neste artigo, as normas do art. 

32 e, no caso da União, também os limites e as condições estabelecidos pelo 

Senado Federal.

Art. 40. Os entes poderão conceder garantia em operações de crédito 

internas ou externas, observados o disposto neste artigo, as normas do art. 

32 e, no caso da União, também os limites e as condições estabelecidos pelo 

Senado Federal e as normas emitidas pelo Ministério da Economia acerca 

da classificação de capacidade de pagamento dos mutuários. (Redação dada 

pela Lei Complementar n. 178, de 2021)

§ 1º A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia, 

em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da 

entidade que a pleitear relativamente a suas obrigações junto ao garantidor 

e às entidades por este controladas, observado o seguinte:

I – não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente;

II – a contragarantia exigida pela União a Estado ou Município, ou pelos 

Estados aos Municípios, poderá consistir na vinculação de receitas tributárias 

diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais, 

com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo 

valor na liquidação da dívida vencida.
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§ 2º No caso de operação de crédito junto a organismo financeiro inter-

nacional, ou a instituição federal de crédito e fomento para o repasse de 

recursos externos, a União só prestará garantia a ente que atenda, além do 

disposto no § 1º, as exigências legais para o recebimento de transferências 

voluntárias.

§ 3º (VETADO)

§ 4º (VETADO)

§ 5º É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado 

Federal.

§ 6º É vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas em-

presas controladas e subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos 

de fundos.

§ 7º O disposto no § 6º não se aplica à concessão de garantia por:

I – empresa controlada a subsidiária ou controlada sua, nem à prestação 

de contragarantia nas mesmas condições;

II – instituição financeira a empresa nacional, nos termos da lei.

§ 8º Excetua-se do disposto neste artigo a garantia prestada:

I – por instituições financeiras estatais, que se submeterão às normas 

aplicáveis às instituições financeiras privadas, de acordo com a legislação 

pertinente;

II – pela União, na forma de lei federal, a empresas de natureza financeira 

por ela controladas, direta e indiretamente, quanto às operações de seguro 

de crédito à exportação.

§ 9º Quando honrarem dívida de outro ente, em razão de garantia pres-

tada, a União e os Estados poderão condicionar as transferências constitucio-

nais ao ressarcimento daquele pagamento.

§ 10 O ente da Federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou por 

Estado, em decorrência de garantia prestada em operação de crédito, terá 

suspenso o acesso a novos créditos ou financiamentos até a total liquidação 

da mencionada dívida.
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§ 11 A alteração da metodologia utilizada para fins de classificação da 

capacidade de pagamento de Estados e Municípios deverá ser precedida de 

consulta pública, assegurada a manifestação dos entes. (Incluído pela Lei 

Complementar n. 178, de 2021)

Seção VI

Dos Restos a Pagar

Art. 41. (VETADO)

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos 

últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa 

que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas 

a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade 

de caixa para este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão 

considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final 

do exercício.

CAPÍTULO VIII

DA GESTÃO PATRIMONIAL

Seção I

Das Disponibilidades de Caixa

Art. 43. As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depo-

sitadas conforme estabelece o § 3º do art. 164 da Constituição.

§ 1º As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral 

e próprio dos servidores públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos 

a que se referem os arts. 249 e 250 da Constituição, ficarão depositadas em 

conta separada das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas 

condições de mercado, com observância dos limites e condições de proteção 

e prudência financeira.
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§ 2º É vedada a aplicação das disponibilidades de que trata o § 1º em:

I – títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e ou-

tros papéis relativos às empresas controladas pelo respectivo ente da Federação;

II – empréstimos, de qualquer natureza, aos segurados e ao Poder Públi-

co, inclusive a suas empresas controladas.

Seção II

Da Preservação do Patrimônio Público

Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação 

de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento 

de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência 

social, geral e próprio dos servidores públicos.

Art. 45. Observado o disposto no § 5º do art. 5º, a lei orçamentária e as de 

créditos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos 

os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio 

público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.

Parágrafo único. O Poder Executivo de cada ente encaminhará ao Legisla-

tivo, até a data do envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relató-

rio com as informações necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, 

ao qual será dada ampla divulgação.

Art. 46. É nulo de pleno direito ato de desapropriação de imóvel urbano 

expedido sem o atendimento do disposto no § 3º do art. 182 da Constituição, 

ou prévio depósito judicial do valor da indenização.

Seção III

Das Empresas Controladas pelo Setor Público

Art. 47. A empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se 

estabeleçam objetivos e metas de desempenho, na forma da lei, disporá de 

autonomia gerencial, orçamentária e financeira, sem prejuízo do disposto no 

inciso II do § 5º do art. 165 da Constituição.
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Parágrafo único. A empresa controlada incluirá em seus balanços trimes-

trais nota explicativa em que informará:

I – fornecimento de bens e serviços ao controlador, com respectivos pre-

ços e condições, comparando-os com os praticados no mercado;

II – recursos recebidos do controlador, a qualquer título, especificando 

valor, fonte e destinação;

III – venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos 

e financiamentos com preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vi-

gentes no mercado.

CAPÍTULO IX

DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Seção I

Da Transparência da Gestão Fiscal

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais 

será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso públi-

co: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações 

de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas des-

ses documentos.

Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante in-

centivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os 

processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamen-

tárias e orçamentos.

Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante: (Re-

dação dada pela Lei Complementar n. 131, de 2009).

§ 1º A transparência será assegurada também mediante: (Redação dada 

pela Lei Complementar n. 156, de 2016)
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I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, 

durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes or-

çamentárias e orçamentos; (Incluído pela Lei Complementar n. 131, de 2009).

II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, 

em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamen-

tária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; (Incluído pela Lei 

Complementar n. 131, de 2009).

II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, 

em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamen-

tária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; e (Redação dada 

pela Lei Complementar n. 156, de 2016)

III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, 

que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo 

da União e ao disposto no art. 48-A. (Incluído pela Lei Complementar n. 131, 

de 2009) (Vide Decreto n. 7.185, de 2010)

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão 

suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme perio-

dicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade 

da União, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo aces-

so público. (Incluído pela Lei Complementar n. 156, de 2016)

§ 3º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios encaminharão ao Mi-

nistério da Fazenda, nos termos e na periodicidade a serem definidos em ins-

trução específica deste órgão, as informações necessárias para a constituição 

do registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e 

externa, de que trata o § 4º do art. 32. (Incluído pela Lei Complementar n. 

156, de 2016)

§ 4º A inobservância do disposto nos §§ 2º e 3º ensejará as penalidades 

previstas no § 2º do art. 51. (Incluído pela Lei Complementar n. 156, de 2016)
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§ 5º Nos casos de envio conforme disposto no § 2º, para todos os efeitos, a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios cumprem o dever de ampla di-

vulgação a que se refere o caput. (Incluído pela Lei Complementar n. 156, de 2016)

§ 6º Todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20, incluídos autarquias, 

fundações públicas, empresas estatais dependentes e fundos, do ente da Fe-

deração devem utilizar sistemas únicos de execução orçamentária e financei-

ra, mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo, resguardada a autonomia. 

(Incluído pela Lei Complementar n. 156, de 2016)

Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do 

art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou 

jurídica o acesso a informações referentes a: (Incluído pela Lei Complementar 

n. 131, de 2009).

I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras 

no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a 

disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente 

processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica 

beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório 

realizado; (Incluído pela Lei Complementar n. 131, de 2009).

II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das 

unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. (Incluído 

pela Lei Complementar n. 131, de 2009).

Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão 

disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no 

órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação 

pelos cidadãos e instituições da sociedade.

Parágrafo único. A prestação de contas da União conterá demonstrativos 

do Tesouro Nacional e das agências financeiras oficiais de fomento, incluído 

o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, especificando os 

empréstimos e financiamentos concedidos com recursos oriundos dos orça-

mentos fiscal e da seguridade social e, no caso das agências financeiras, ava-

liação circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no exercício.
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Seção II

Da Escrituração e Consolidação das Contas

Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a 

escrituração das contas públicas observará as seguintes:

I – a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que 

os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identifi-

cados e escriturados de forma individualizada;

II – a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o 

regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado 

dos fluxos financeiros pelo regime de caixa;

III – as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamen-

te, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da adminis-

tração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente;

IV – as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em de-

monstrativos financeiros e orçamentários específicos;

V – as operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as demais 

formas de financiamento ou assunção de compromissos junto a terceiros, de-

verão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívi-

da pública no período, detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo de credor;

VI – a demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e 

ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos.

§ 1º No caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as operações 

intragovernamentais.

§ 2º A edição de normas gerais para consolidação das contas públicas ca-

berá ao órgão central de contabilidade da União, enquanto não implantado o 

conselho de que trata o art. 67.

§ 3º A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a ava-

liação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
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Art. 51. O Poder Executivo da União promoverá, até o dia trinta de junho, 

a consolidação, nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da Fe-

deração relativas ao exercício anterior, e a sua divulgação, inclusive por meio 

eletrônico de acesso público.

§ 1º Os Estados e os Municípios encaminharão suas contas ao Poder Exe-

cutivo da União nos seguintes prazos: (Vide Lei Complementar n. 178, de 

2021) (Vigência)

I – Municípios, com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado, até 

trinta de abril;

II – Estados, até trinta e um de maio.

§ 2º O descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, até 

que a situação seja regularizada, que o ente da Federação receba transfe-

rências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as destinadas ao 

refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. (Vide Lei Com-

plementar n. 178, de 2021) (Vigência)

Seção III

Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Art. 52. O relatório a que se refere o § 3º do art. 165 da Constituição 

abrangerá todos os Poderes e o Ministério Público, será publicado até trinta 

dias após o encerramento de cada bimestre e composto de:

I – balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, as:

a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a 

previsão atualizada;

b) despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exer-

cício, a despesa liquidada e o saldo;

II – demonstrativos da execução das:

a) receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a previsão ini-

cial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a 

realizada no exercício e a previsão a realizar;
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b) despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, 

discriminando dotação inicial, dotação para o exercício, despesas empenhada 

e liquidada, no bimestre e no exercício;

c) despesas, por função e subfunção.

§ 1º Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária cons-

tarão destacadamente nas receitas de operações de crédito e nas despesas 

com amortização da dívida.

§ 2º O descumprimento do prazo previsto neste artigo sujeita o ente às 

sanções previstas no § 2º do art. 51.

Art. 53. Acompanharão o Relatório Resumido demonstrativos relativos a:

I – apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso IV do 

art. 2º, sua evolução, assim como a previsão de seu desempenho até o final 

do exercício;

II – receitas e despesas previdenciárias a que se refere o inciso IV do art. 50;

III – resultados nominal e primário;

IV – despesas com juros, na forma do inciso II do art. 4º;

V – Restos a Pagar, detalhando, por Poder e órgão referido no art. 20, os 

valores inscritos, os pagamentos realizados e o montante a pagar.

§ 1º O relatório referente ao último bimestre do exercício será acompa-

nhado também de demonstrativos:

I – do atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição, 

conforme o § 3º do art. 32;

II – das projeções atuariais dos regimes de previdência social, geral e pró-

prio dos servidores públicos;

III – da variação patrimonial, evidenciando a alienação de ativos e a apli-

cação dos recursos dela decorrentes.

§ 2º Quando for o caso, serão apresentadas justificativas:

I – da limitação de empenho;

II – da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à 

sonegação e à evasão fiscal, adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização 

e cobrança.
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Seção IV

Do Relatório de Gestão Fiscal

Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos Po-

deres e órgãos referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo:

I – Chefe do Poder Executivo;

II – Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou órgão decisório 

equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo;

III – Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Adminis-

tração ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos ór-

gãos do Poder Judiciário;

IV – Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados.

Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades res-

ponsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por 

outras definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão referido no art. 20.

Art. 55. O relatório conterá:

I – comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos 

seguintes montantes:

a) despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas;

b) dívidas consolidada e mobiliária;

c) concessão de garantias;

d) operações de crédito, inclusive por antecipação de receita;

e) despesas de que trata o inciso II do art. 4º;

II – indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassa-

do qualquer dos limites;

III – demonstrativos, no último quadrimestre:

a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro;

b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:

1) liquidadas;

2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das con-

dições do inciso II do art. 41;
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3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da dispo-

nibilidade de caixa;

4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos 

foram cancelados;

c) do cumprimento do disposto no inciso II e na alínea b do inciso IV do 

art. 38.

§ 1º O relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos II, III e 

IV do art. 54 conterá apenas as informações relativas à alínea a do inciso I, e 

os documentos referidos nos incisos II e III.

§ 2º O relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do 

período a que corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio 

eletrônico.

§ 3º O descumprimento do prazo a que se refere o § 2º sujeita o ente à 

sanção prevista no § 2º do art. 51.

§ 4º Os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 deverão ser elaborados de 

forma padronizada, segundo modelos que poderão ser atualizados pelo con-

selho de que trata o art. 67.

Seção V

Das Prestações de Contas

Art. 56. As contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo incluirão, 

além das suas próprias, as dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislati-

vo e Judiciário e do Chefe do Ministério Público, referidos no art. 20, as quais 

receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo Tribunal de Contas. 

(Vide ADIN 2324)

§ 1º As contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito:

I – da União, pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribu-

nais Superiores, consolidando as dos respectivos tribunais;

II – dos Estados, pelos Presidentes dos Tribunais de Justiça, consolidando 

as dos demais tribunais.
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§ 2º O parecer sobre as contas dos Tribunais de Contas será proferido no 

prazo previsto no art. 57 pela comissão mista permanente referida no § 1º 

do art. 166 da Constituição ou equivalente das Casas Legislativas estaduais e 

municipais. (Vide ADIN 2324)

§ 3º Será dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas, 

julgadas ou tomadas.

Art. 57. Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre 

as contas no prazo de sessenta dias do recebimento, se outro não estiver es-

tabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais.

§ 1º No caso de Municípios que não sejam capitais e que tenham menos 

de duzentos mil habitantes o prazo será de cento e oitenta dias.

§ 2º Os Tribunais de Contas não entrarão em recesso enquanto existirem 

contas de Poder, ou órgão referido no art. 20, pendentes de parecer prévio.

Art. 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação 

em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da 

fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de 

créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medi-

das para incremento das receitas tributárias e de contribuições.

Seção VI

Da Fiscalização da Gestão Fiscal

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais 

de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Pú-

blico, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com 

ênfase no que se refere a: (Vide ADIN 2324)

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais 

de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Pú-

blico fiscalizarão o cumprimento desta Lei Complementar, consideradas as 

normas de padronização metodológica editadas pelo conselho de que trata o 

art. 67, com ênfase no que se refere a: (Redação dada pela Lei Complemen-

tar n. 178, de 2021)
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I – atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;

II – limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição 

em Restos a Pagar;

III – medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao 

respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23;

IV – providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recon-

dução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos 

limites;

V – destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em 

vista as restrições constitucionais e as desta Lei Complementar;

VI – cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, 

quando houver.

§ 1º Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no 

art. 20 quando constatarem:

I – a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso II do art. 

4º e no art. 9º;

II – que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (no-

venta por cento) do limite;

III – que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das opera-

ções de crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 90% (no-

venta por cento) dos respectivos limites;

IV – que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do 

limite definido em lei;

V – fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou 

indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

§ 2º Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os cálculos dos limi-

tes da despesa total com pessoal de cada Poder e órgão referido no art. 20.

§ 3º O Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento do dis-

posto nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 39.
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CAPÍTULO X

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 60. Lei estadual ou municipal poderá fixar limites inferiores àqueles 

previstos nesta Lei Complementar para as dívidas consolidada e mobiliária, 

operações de crédito e concessão de garantias.

Art. 61. Os títulos da dívida pública, desde que devidamente escriturados 

em sistema centralizado de liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em 

caução para garantia de empréstimos, ou em outras transações previstas em 

lei, pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

Art. 62. Os Municípios só contribuirão para o custeio de despesas de com-

petência de outros entes da Federação se houver:

I – autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual;

II – convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação.

Art. 63. É facultado aos Municípios com população inferior a cinquenta mil 

habitantes optar por:

I – aplicar o disposto no art. 22 e no § 4º do art. 30 ao final do semestre;

II – divulgar semestralmente:

a) (VETADO)

b) o Relatório de Gestão Fiscal;

c) os demonstrativos de que trata o art. 53;

III – elaborar o Anexo de Política Fiscal do plano plurianual, o Anexo de 

Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais da lei de diretrizes orçamentárias e 

o anexo de que trata o inciso I do art. 5º a partir do quinto exercício seguinte 

ao da publicação desta Lei Complementar.

§ 1º A divulgação dos relatórios e demonstrativos deverá ser realizada em 

até trinta dias após o encerramento do semestre.

§ 2º Se ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou 

à dívida consolidada, enquanto perdurar esta situação, o Município ficará su-

jeito aos mesmos prazos de verificação e de retorno ao limite definidos para 

os demais entes.
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Art. 64. A União prestará assistência técnica e cooperação financeira aos 

Municípios para a modernização das respectivas administrações tributária, 

financeira, patrimonial e previdenciária, com vistas ao cumprimento das nor-

mas desta Lei Complementar.

§ 1º A assistência técnica consistirá no treinamento e desenvolvimento 

de recursos humanos e na transferência de tecnologia, bem como no apoio 

à divulgação dos instrumentos de que trata o art. 48 em meio eletrônico de 

amplo acesso público.

§ 2º A cooperação financeira compreenderá a doação de bens e valores, o 

financiamento por intermédio das instituições financeiras federais e o repasse 

de recursos oriundos de operações externas.

Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso 

Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese 

dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação:

I – serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas 

nos arts. 23, 31 e 70;

II – serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação 

de empenho prevista no art. 9º.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput no caso de estado de defe-

sa ou de sítio, decretado na forma da Constituição.

§ 1º Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso 

Nacional, nos termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do 

território nacional e enquanto perdurar a situação, além do previsto nos inciso 

I e II do caput: (Incluído pela Lei Complementar n. 173, de 2020)

I – serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis 

à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como sua ve-

rificação, para: (Incluído pela Lei Complementar n. 173, de 2020)

a) contratação e aditamento de operações de crédito; (Incluído pela Lei 

Complementar n. 173, de 2020)

b) concessão de garantias; (Incluído pela Lei Complementar n. 173, de 2020)
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c) contratação entre entes da Federação; e (Incluído pela Lei Complemen-

tar n. 173, de 2020)

d) recebimento de transferências voluntárias; (Incluído pela Lei Comple-

mentar n. 173, de 2020)

II – serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções pre-

vistas e decorrentes dos arts. 35, 37 e 42, bem como será dispensado o cum-

primento do disposto no parágrafo único do art. 8º desta Lei Complementar, 

desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamida-

de pública; (Incluído pela Lei Complementar n. 173, de 2020)

III – serão afastadas as condições e as vedações previstas nos arts. 14, 16 

e 17 desta Lei Complementar, desde que o incentivo ou benefício e a criação 

ou o aumento da despesa sejam destinados ao combate à calamidade públi-

ca. (Incluído pela Lei Complementar n. 173, de 2020)

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo, observados os termos estabelecidos 

no decreto legislativo que reconhecer o estado de calamidade pública: (Inclu-

ído pela Lei Complementar n. 173, de 2020)

I – aplicar-se-á exclusivamente: (Incluído pela Lei Complementar n. 173, 

de 2020)

a) às unidades da Federação atingidas e localizadas no território em que 

for reconhecido o estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional e 

enquanto perdurar o referido estado de calamidade; (Incluído pela Lei Com-

plementar n. 173, de 2020)

b) aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendi-

mento de despesas relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo; (In-

cluído pela Lei Complementar n. 173, de 2020)

II – não afasta as disposições relativas a transparência, controle e fiscali-

zação. (Incluído pela Lei Complementar n. 173, de 2020)

§ 3º No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União 

com amparo no disposto no § 1º deste artigo, a garantia será mantida, não 

sendo necessária a alteração dos contratos de garantia e de contragarantia 

vigentes. (Incluído pela Lei Complementar n. 173, de 2020)
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Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no 

caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) na-

cional, regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres.

§ 1º Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada 

do Produto Interno Bruto inferior a 1% (um por cento), no período correspon-

dente aos quatro últimos trimestres.

§ 2º A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Estatística ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada 

a mesma metodologia para apuração dos PIB nacional, estadual e regional.

§ 3º Na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as medidas previs-

tas no art. 22.

§ 4º Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das 

políticas monetária e cambial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo re-

ferido no caput do art. 31 poderá ser ampliado em até quatro quadrimestres.

Art. 67. O acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, da po-

lítica e da operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por conselho de 

gestão fiscal, constituído por representantes de todos os Poderes e esferas 

de Governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representativas da 

sociedade, visando a:

I – harmonização e coordenação entre os entes da Federação;

II – disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na aloca-

ção e execução do gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do 

endividamento e na transparência da gestão fiscal;

III – adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização 

das prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal 

de que trata esta Lei Complementar, normas e padrões mais simples para os 

pequenos Municípios, bem como outros, necessários ao controle social;

IV – divulgação de análises, estudos e diagnósticos.
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§ 1º O conselho a que se refere o caput instituirá formas de premiação 

e reconhecimento público aos titulares de Poder que alcançarem resultados 

meritórios em suas políticas de desenvolvimento social, conjugados com a 

prática de uma gestão fiscal pautada pelas normas desta Lei Complementar.

§ 2º Lei disporá sobre a composição e a forma de funcionamento do conselho.

Art. 68. Na forma do art. 250 da Constituição, é criado o Fundo do Re-

gime Geral de Previdência Social, vinculado ao Ministério da Previdência e 

Assistência Social, com a finalidade de prover recursos para o pagamento dos 

benefícios do regime geral da previdência social.

§ 1º O Fundo será constituído de:

I – bens móveis e imóveis, valores e rendas do Instituto Nacional do Se-

guro Social não utilizados na operacionalização deste;

II – bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam adjudicados ou que 

lhe vierem a ser vinculados por força de lei;

III – receita das contribuições sociais para a seguridade social, previstas 

na alínea a do inciso I e no inciso II do art. 195 da Constituição;

IV – produto da liquidação de bens e ativos de pessoa física ou jurídica em 

débito com a Previdência Social;

V – resultado da aplicação financeira de seus ativos;

VI – recursos provenientes do orçamento da União.

§ 2º O Fundo será gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, na for-

ma da lei.

Art. 69. O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime pró-

prio de previdência social para seus servidores conferir-lhe-á caráter contri-

butivo e o organizará com base em normas de contabilidade e atuária que 

preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial.

Art. 70. O Poder ou órgão referido no art. 20 cuja despesa total com pes-

soal no exercício anterior ao da publicação desta Lei Complementar estiver 

acima dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 deverá enquadrar-se no 
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respectivo limite em até dois exercícios, eliminando o excesso, gradualmente, 

à razão de, pelo menos, 50% a.a. (cinquenta por cento ao ano), mediante a 

adoção, entre outras, das medidas previstas nos arts. 22 e 23.

Parágrafo único. A inobservância do disposto no caput, no prazo fixado, 

sujeita o ente às sanções previstas no § 3º do art. 23.

Art. 71. Ressalvada a hipótese do inciso X do art. 37 da Constituição, até 

o término do terceiro exercício financeiro seguinte à entrada em vigor desta 

Lei Complementar, a despesa total com pessoal dos Poderes e órgãos referi-

dos no art. 20 não ultrapassará, em percentual da receita corrente líquida, a 

despesa verificada no exercício imediatamente anterior, acrescida de até 10% 

(dez por cento), se esta for inferior ao limite definido na forma do art. 20.

Art. 72. A despesa com serviços de terceiros dos Poderes e órgãos referi-

dos no art. 20 não poderá exceder, em percentual da receita corrente líquida, 

a do exercício anterior à entrada em vigor desta Lei Complementar, até o tér-

mino do terceiro exercício seguinte.

Art. 73. As infrações dos dispositivos desta Lei Complementar serão pu-

nidas segundo o Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 

Penal); a Lei n. 1.079, de 10 de abril de 1950; o Decreto-Lei n. 201, de 27 de 

fevereiro de 1967; a Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992; e demais normas 

da legislação pertinente.

Art. 73-A. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é 

parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão com-

petente do Ministério Público o descumprimento das prescrições estabelecidas 

nesta Lei Complementar. (Incluído pela Lei Complementar n. 131, de 2009).

Art. 73-B. Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento 

das determinações dispostas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 

e do art. 48-A: (Incluído pela Lei Complementar n. 131, de 2009).

I – 1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

com mais de 100.000 (cem mil) habitantes; (Incluído pela Lei Complementar 

n. 131, de 2009).
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II – 2 (dois) anos para os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta 

mil) e 100.000 (cem mil) habitantes; (Incluído pela Lei Complementar n. 131, 

de 2009).

III – 4 (quatro) anos para os Municípios que tenham até 50.000 (cinquen-

ta mil) habitantes. (Incluído pela Lei Complementar n. 131, de 2009).

Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo serão contados a 

partir da data de publicação da lei complementar que introduziu os dispositi-

vos referidos no caput deste artigo. (Incluído pela Lei Complementar n. 131, 

de 2009).

Art. 73-C. O não atendimento, até o encerramento dos prazos previstos 

no art. 73-B, das determinações contidas nos incisos II e III do parágrafo 

único do art. 48 e no art. 48-A sujeita o ente à sanção prevista no inciso I do 

§ 3º do art. 23. (Incluído pela Lei Complementar n. 131, de 2009).

Art. 74. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 75. Revoga-se a Lei Complementar n. 96, de 31 de maio de 1999.

Brasília, 4 de maio de 2000; 179º da Independência e 112º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Pedro Malan 

Martus Tavares

Este texto não substitui o publicada no DOU de 5.5.2000
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LEI N. 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011

Mensagem de veto
Vigência
Regulamento
Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no 
inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Fede-
ral; altera a Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei n. 
11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei n. 8.159, de 8 de 
janeiro de 1991; e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso 

a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 

37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:

I – os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes 

Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Minis-

tério Público;

II – as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as socie-

dades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indireta-

mente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades 

privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de inte-

resse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante sub-
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venções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, 

ajustes ou outros instrumentos congêneres.

Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades ci-

tadas no caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua 

destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente 

obrigadas.

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar 

o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em 

conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as 

seguintes diretrizes:

I – observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como 

exceção;

II – divulgação de informações de interesse público, independentemente 

de solicitações;

III – utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 

informação;

IV – fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na adminis-

tração pública;

V – desenvolvimento do controle social da administração pública.

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I – informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para 

produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, supor-

te ou formato;

II – documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o 

suporte ou formato;

III – informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição 

de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da 

sociedade e do Estado;

IV – informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada 

ou identificável;
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V – tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, 

recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmis-

são, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, des-

tinação ou controle da informação;

VI – disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e 

utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;

VII – autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, 

expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento 

ou sistema;

VIII – integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive 

quanto à origem, trânsito e destino;

IX – primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o má-

ximo de detalhamento possível, sem modificações.

Art. 5º É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que 

será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma trans-

parente, clara e em linguagem de fácil compreensão.

CAPÍTULO II

DO ACESSO A INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO

Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as nor-

mas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:

I – gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e 

sua divulgação;

II – proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autentici-

dade e integridade; e

III – proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observa-

da a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de 

acesso.

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre 

outros, os direitos de obter:
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I – orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem 

como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação alme-

jada;

II – informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acu-

mulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;

III – informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade 

privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mes-

mo que esse vínculo já tenha cessado;

IV – informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;

V – informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclu-

sive as relativas à sua política, organização e serviços;

VI – informação pertinente à administração do patrimônio público, utiliza-

ção de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e

VII – informação relativa:

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, pro-

jetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores 

propostos;

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas 

realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de 

contas relativas a exercícios anteriores.

§ 1º O acesso à informação previsto no caput não compreende as infor-

mações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou 

tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 

Estado.

§ 2º Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela 

parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de 

certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.

https://www.grancursosonline.com.br


1582

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 3º O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas 

utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo 

será assegurado com a edição do ato decisório respectivo.

§ 4º A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos 

órgãos e entidades referidas no art. 1º, quando não fundamentada, sujeitará 

o responsável a medidas disciplinares, nos termos do art. 32 desta Lei.

§ 5º Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado 

requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para 

apurar o desaparecimento da respectiva documentação.

§ 6º Verificada a hipótese prevista no § 5º deste artigo, o responsável pela 

guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 (dez) dias, justificar 

o fato e indicar testemunhas que comprovem sua alegação.

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independen-

temente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito 

de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles 

produzidas ou custodiadas.

§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão 

constar, no mínimo:

I – registro das competências e estrutura organizacional, endereços e te-

lefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;

II – registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos finan-

ceiros;

III – registros das despesas;

IV – informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os 

respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;

V – dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos 

e obras de órgãos e entidades; e

VI – respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades pú-

blicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispu-
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serem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de 

computadores (internet).

§ 3º Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de regulamento, aten-

der, entre outros, aos seguintes requisitos:

I – conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à 

informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil 

compreensão;

II – possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, 

inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 

facilitar a análise das informações;

III – possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em forma-

tos abertos, estruturados e legíveis por máquina;

IV – divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da in-

formação;

V – garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis 

para acesso;

VI – manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;

VII – indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, 

por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e

VIII – adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de con-

teúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei n. 10.098, 

de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9º da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo n. 186, de 9 de 

julho de 2008.

§ 4º Os Municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes 

ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet a que se refere o § 

2º, mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações 

relativas à execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos previs-

tos no art. 73-B da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal).
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Art. 9º O acesso a informações públicas será assegurado mediante:

I – criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades 

do poder público, em local com condições apropriadas para:

a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;

b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas uni-

dades;

c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações; e

II – realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participa-

ção popular ou a outras formas de divulgação.

CAPÍTULO III

DO PROCEDIMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Seção I

Do Pedido de Acesso

Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a in-

formações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer 

meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a es-

pecificação da informação requerida.

§ 1º Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do 

requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.

§ 2º Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa 

de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na 

internet.

§ 3º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinan-

tes da solicitação de informações de interesse público.

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o aces-

so imediato à informação disponível.

§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta 

no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não 

superior a 20 (vinte) dias:
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I – comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a 

reprodução ou obter a certidão;

II – indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do 

acesso pretendido; ou

III – comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhe-

cimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requeri-

mento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de 

seu pedido de informação.

§ 2º O prazo referido no § 1º poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) 

dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente.

§ 3º Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do 

cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer 

meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que 

necessitar.

§ 4º Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total 

ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibi-

lidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, 

ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação.

§ 5º A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse 

formato, caso haja anuência do requerente.

§ 6º Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato 

impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão 

informados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá 

consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que 

desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento 

direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si 

mesmo tais procedimentos.

Art. 12. O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, sal-

vo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pú-

blica consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor 
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necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados.          

(Vide Lei nº 14.129, de 2021)   

Art. 13. Quando se tratar de acesso à informação contida em documento 

cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a 

consulta de cópia, com certificação de que esta confere com o original.

Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado 

poderá solicitar que, a suas expensas e sob supervisão de servidor público, a 

reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a conservação 

do documento original.

Art. 14. É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa 

de acesso, por certidão ou cópia.

Seção II

Dos Recursos

Art. 15. No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões 

da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão 

no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência.

Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente 

superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 16. Negado o acesso a informação pelos órgãos ou entidades do Po-

der Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria-Geral da 

União, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias se:

I – o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado;

II – a decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente 

classificada como sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou a hierar-

quicamente superior a quem possa ser dirigido pedido de acesso ou desclas-

sificação;
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III – os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabeleci-

dos nesta Lei não tiverem sido observados; e

IV – estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos pre-

vistos nesta Lei.

§ 1º O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Contro-

ladoria-Geral da União depois de submetido à apreciação de pelo menos uma 

autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugna-

da, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º Verificada a procedência das razões do recurso, a Controladoria-Geral 

da União determinará ao órgão ou entidade que adote as providências neces-

sárias para dar cumprimento ao disposto nesta Lei.

§ 3º Negado o acesso à informação pela Controladoria-Geral da União, po-

derá ser interposto recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, 

a que se refere o art. 35.

Art. 17. No caso de indeferimento de pedido de desclassificação de in-

formação protocolado em órgão da administração pública federal, poderá o 

requerente recorrer ao Ministro de Estado da área, sem prejuízo das compe-

tências da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, previstas no art. 

35, e do disposto no art. 16.

§ 1º O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido às auto-

ridades mencionadas depois de submetido à apreciação de pelo menos uma 

autoridade hierarquicamente superior à autoridade que exarou a decisão im-

pugnada e, no caso das Forças Armadas, ao respectivo Comando.

§ 2º Indeferido o recurso previsto no caput que tenha como objeto a des-

classificação de informação secreta ou ultrassecreta, caberá recurso à Comis-

são Mista de Reavaliação de Informações prevista no art. 35.

Art. 18. Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias proferidas 

no recurso previsto no art. 15 e de revisão de classificação de documentos 
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sigilosos serão objeto de regulamentação própria dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público, em seus respectivos âmbitos, assegurado 

ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o anda-

mento de seu pedido.

Art. 19. (VETADO).

§ 1º (VETADO).

§ 2º Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público informarão ao 

Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, 

respectivamente, as decisões que, em grau de recurso, negarem acesso a 

informações de interesse público.

Art. 20. Aplica-se subsidiariamente, no que couber, a Lei n. 9.784, de 29 

de janeiro de 1999, ao procedimento de que trata este Capítulo.

CAPÍTULO IV

DAS RESTRIÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 21. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela 

judicial ou administrativa de direitos fundamentais.

Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condu-

tas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públi-

cos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição 

de acesso.

Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de 

sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial de-

correntes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por 

pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder 

público.
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Seção II

Da Classificação da Informação quanto ao Grau e Prazos de Sigilo

Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou 

do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulga-

ção ou acesso irrestrito possam:

I – pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do ter-

ritório nacional;

II – prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações 

internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso 

por outros Estados e organismos internacionais;

III – pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;

IV – oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou mone-

tária do País;

V – prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das For-

ças Armadas;

VI – prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento 

científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas 

de interesse estratégico nacional;

VII – pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades na-

cionais ou estrangeiras e seus familiares; ou

VIII – comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação 

ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão 

de infrações.

Art. 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, obser-

vado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da so-

ciedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou 

reservada.

§ 1º Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a 

classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e 

são os seguintes:
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I – ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;

II – secreta: 15 (quinze) anos; e

III – reservada: 5 (cinco) anos.

§ 2º As informações que puderem colocar em risco a segurança do Pre-

sidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos(as) 

serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do 

mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição.

§ 3º Alternativamente aos prazos previstos no § 1º, poderá ser estabe-

lecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado 

evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de clas-

sificação.

§ 4º Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que de-

fina o seu termo final, a informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso 

público.

§ 5º Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, 

deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério 

menos restritivo possível, considerados:

I – a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e

II – o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu 

termo final.

Seção III

Da Proteção e do Controle de Informações Sigilosas

Art. 25. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informa-

ções sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua 

proteção. (Regulamento)

§ 1º O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada 

como sigilosa ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhe-

cê-la e que sejam devidamente credenciadas na forma do regulamento, sem 

prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei.
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§ 2º O acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação 

para aquele que a obteve de resguardar o sigilo.

§ 3º Regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a serem ado-

tados para o tratamento de informação sigilosa, de modo a protegê-la contra 

perda, alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação não autorizados.

Art. 26. As autoridades públicas adotarão as providências necessárias 

para que o pessoal a elas subordinado hierarquicamente conheça as normas 

e observe as medidas e procedimentos de segurança para tratamento de in-

formações sigilosas.

Parágrafo único. A pessoa física ou entidade privada que, em razão de 

qualquer vínculo com o poder público, executar atividades de tratamento de 

informações sigilosas adotará as providências necessárias para que seus em-

pregados, prepostos ou representantes observem as medidas e procedimen-

tos de segurança das informações resultantes da aplicação desta Lei.

Seção IV

Dos Procedimentos de Classificação, Reclassificação e 

Desclassificação

Art. 27. A classificação do sigilo de informações no âmbito da administra-

ção pública federal é de competência: (Regulamento)

I – no grau de ultrassecreto, das seguintes autoridades:

a) Presidente da República;

b) Vice-Presidente da República;

c) Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas;

d) Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; e

e) Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior;

II – no grau de secreto, das autoridades referidas no inciso I, dos titulares 

de autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedades de economia 

mista; e
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III – no grau de reservado, das autoridades referidas nos incisos I e II e 

das que exerçam funções de direção, comando ou chefia, nível DAS 101.5, ou 

superior, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, ou de hierarquia 

equivalente, de acordo com regulamentação específica de cada órgão ou en-

tidade, observado o disposto nesta Lei.

§ 1º A competência prevista nos incisos I e II, no que se refere à classi-

ficação como ultrassecreta e secreta, poderá ser delegada pela autoridade 

responsável a agente público, inclusive em missão no exterior, vedada a sub-

delegação.

§ 2º A classificação de informação no grau de sigilo ultrassecreto pelas au-

toridades previstas nas alíneas “d” e “e” do inciso I deverá ser ratificada pelos 

respectivos Ministros de Estado, no prazo previsto em regulamento.

§ 3º A autoridade ou outro agente público que classificar informação como 

ultrassecreta deverá encaminhar a decisão de que trata o art. 28 à Comissão 

Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere o art. 35, no prazo pre-

visto em regulamento.

Art. 28. A classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá 

ser formalizada em decisão que conterá, no mínimo, os seguintes elementos:

I – assunto sobre o qual versa a informação;

II – fundamento da classificação, observados os critérios estabelecidos no 

art. 24;

III – indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do 

evento que defina o seu termo final, conforme limites previstos no art. 24; e

IV – identificação da autoridade que a classificou.

Parágrafo único. A decisão referida no caput será mantida no mesmo grau 

de sigilo da informação classificada.

Art. 29. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade 

classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provo-

cação ou de ofício, nos termos e prazos previstos em regulamento, com vistas 

à sua desclassificação ou à redução do prazo de sigilo, observado o disposto 

no art. 24. (Regulamento)
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§ 1º O regulamento a que se refere o caput deverá considerar as peculia-

ridades das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes 

públicos.

§ 2º Na reavaliação a que se refere o caput, deverão ser examinadas a 

permanência dos motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do 

acesso ou da divulgação da informação.

§ 3º Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo pra-

zo de restrição manterá como termo inicial a data da sua produção.

Art. 30. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará, anu-

almente, em sítio à disposição na internet e destinado à veiculação de dados 

e informações administrativas, nos termos de regulamento:

I – rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 

(doze) meses;

II – rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identifi-

cação para referência futura;

III – relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação 

recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre 

os solicitantes.

§ 1º Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação pre-

vista no caput para consulta pública em suas sedes.

§ 2º Os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de informações 

classificadas, acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da 

classificação.

Seção V

Das Informações Pessoais

Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma 

transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das 

pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.
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§ 1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à inti-

midade, vida privada, honra e imagem:

I – terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de 

sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de pro-

dução, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se 

referirem; e

II – poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros dian-

te de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se 

referirem.

§ 2º Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo 

será responsabilizado por seu uso indevido.

§ 3º O consentimento referido no inciso II do § 1º não será exigido quando 

as informações forem necessárias:

I – à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou 

legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o trata-

mento médico;

II – à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interes-

se público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa 

a que as informações se referirem;

III – ao cumprimento de ordem judicial;

IV – à defesa de direitos humanos; ou

V – à proteção do interesse público e geral preponderante.

§ 4º A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e 

imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar pro-

cesso de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver 

envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históri-

cos de maior relevância.

§ 5º Regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de 

informação pessoal.
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CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do 

agente público ou militar:

I – recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, re-

tardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente 

de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;

II – utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigu-

rar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob 

sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das 

atribuições de cargo, emprego ou função pública;

III – agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à infor-

mação;

IV – divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso inde-

vido à informação sigilosa ou informação pessoal;

V – impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, 

ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem;

VI – ocultar da revisão de autoridade superior competente informação si-

gilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e

VII – destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a 

possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado.

§ 1º Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido 

processo legal, as condutas descritas no caput serão consideradas:

I – para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, trans-

gressões militares médias ou graves, segundo os critérios neles estabeleci-

dos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal; ou

II – para fins do disposto na Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 

suas alterações, infrações administrativas, que deverão ser apenadas, no mí-

nimo, com suspensão, segundo os critérios nela estabelecidos.
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§ 2º Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou agente públi-

co responder, também, por improbidade administrativa, conforme o disposto 

nas Leis n.s 1.079, de 10 de abril de 1950, e 8.429, de 2 de junho de 1992.

Art. 33. A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em 

virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de ob-

servar o disposto nesta Lei estará sujeita às seguintes sanções:

I – advertência;

II – multa;

III – rescisão do vínculo com o poder público;

IV – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 (dois) 

anos; e

V – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administra-

ção pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autori-

dade que aplicou a penalidade.

§ 1º As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas jun-

tamente com a do inciso II, assegurado o direito de defesa do interessado, no 

respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 2º A reabilitação referida no inciso V será autorizada somente quando o 

interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos re-

sultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso IV.

§ 3º A aplicação da sanção prevista no inciso V é de competência exclusiva 

da autoridade máxima do órgão ou entidade pública, facultada a defesa do 

interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 

de vista.

Art. 34. Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos 

danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização 

indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a apura-

ção de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o 

respectivo direito de regresso.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou en-

tidade privada que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos 

ou entidades, tenha acesso a informação sigilosa ou pessoal e a submeta a 

tratamento indevido.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 35. (VETADO).

§ 1º É instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que 

decidirá, no âmbito da administração pública federal, sobre o tratamento e a 

classificação de informações sigilosas e terá competência para:

I – requisitar da autoridade que classificar informação como ultrassecreta 

e secreta esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral da informação;

II – rever a classificação de informações ultrassecretas ou secretas, de 

ofício ou mediante provocação de pessoa interessada, observado o disposto 

no art. 7º e demais dispositivos desta Lei; e

III – prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultrasse-

creta, sempre por prazo determinado, enquanto o seu acesso ou divulgação 

puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do ter-

ritório nacional ou grave risco às relações internacionais do País, observado o 

prazo previsto no § 1º do art. 24.

§ 2º O prazo referido no inciso III é limitado a uma única renovação.

§ 3º A revisão de ofício a que se refere o inciso II do § 1º deverá ocorrer, 

no máximo, a cada 4 (quatro) anos, após a reavaliação prevista no art. 39, 

quando se tratar de documentos ultrassecretos ou secretos.

§ 4º A não deliberação sobre a revisão pela Comissão Mista de Reavalia-

ção de Informações nos prazos previstos no § 3º implicará a desclassificação 

automática das informações.

§ 5º Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcio-

namento da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observado o 
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mandato de 2 (dois) anos para seus integrantes e demais disposições desta 

Lei. (Regulamento)

Art. 36. O tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acor-

dos ou atos internacionais atenderá às normas e recomendações constantes 

desses instrumentos.

Art. 37. É instituído, no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da 

Presidência da República, o Núcleo de Segurança e Credenciamento (NSC), 

que tem por objetivos: (Regulamento)

I – promover e propor a regulamentação do credenciamento de segurança 

de pessoas físicas, empresas, órgãos e entidades para tratamento de infor-

mações sigilosas; e

II – garantir a segurança de informações sigilosas, inclusive aquelas pro-

venientes de países ou organizações internacionais com os quais a República 

Federativa do Brasil tenha firmado tratado, acordo, contrato ou qualquer ou-

tro ato internacional, sem prejuízo das atribuições do Ministério das Relações 

Exteriores e dos demais órgãos competentes.

Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a composição, organização e 

funcionamento do NSC.

Art. 38. Aplica-se, no que couber, a Lei n. 9.507, de 12 de novembro de 

1997, em relação à informação de pessoa, física ou jurídica, constante de re-

gistro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público.

Art. 39. Os órgãos e entidades públicas deverão proceder à reavaliação 

das informações classificadas como ultrassecretas e secretas no prazo máxi-

mo de 2 (dois) anos, contado do termo inicial de vigência desta Lei.

§ 1º A restrição de acesso a informações, em razão da reavaliação previs-

ta no caput, deverá observar os prazos e condições previstos nesta Lei.

§ 2º No âmbito da administração pública federal, a reavaliação prevista 

no caput poderá ser revista, a qualquer tempo, pela Comissão Mista de Rea-

valiação de Informações, observados os termos desta Lei.
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§ 3º Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto 

no caput, será mantida a classificação da informação nos termos da legisla-

ção precedente.

§ 4º As informações classificadas como secretas e ultrassecretas não re-

avaliadas no prazo previsto no caput serão consideradas, automaticamente, 

de acesso público.

Art. 40. No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da vigência desta Lei, o 

dirigente máximo de cada órgão ou entidade da administração pública federal 

direta e indireta designará autoridade que lhe seja diretamente subordinada 

para, no âmbito do respectivo órgão ou entidade, exercer as seguintes atri-

buições:

I – assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso a informa-

ção, de forma eficiente e adequada aos objetivos desta Lei;

II – monitorar a implementação do disposto nesta Lei e apresentar relató-

rios periódicos sobre o seu cumprimento;

III – recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aper-

feiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimen-

to do disposto nesta Lei; e

IV – orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do 

disposto nesta Lei e seus regulamentos.

Art. 41. O Poder Executivo Federal designará órgão da administração pú-

blica federal responsável:

I – pela promoção de campanha de abrangência nacional de fomento à 

cultura da transparência na administração pública e conscientização do direito 

fundamental de acesso à informação;

II – pelo treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvol-

vimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública;

III – pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbito da administração 

pública federal, concentrando e consolidando a publicação de informações 

estatísticas relacionadas no art. 30;
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IV – pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de relatório anual com 

informações atinentes à implementação desta Lei.

Art. 42. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei no prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de sua publicação.

Art. 43. O inciso VI do art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 

1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 116....................................................................

............................................................................................

VI – levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao 

conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envol-

vimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apu-

ração;

.................................................................................” (NR)

Art. 44. O Capítulo IV do Título IV da Lei n. 8.112, de 1990, passa a vigo-

rar acrescido do seguinte art. 126-A:

“Art. 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou 

administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver 

suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para apura-

ção de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que 

tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, empre-

go ou função pública.”

Art. 45. Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em legis-

lação própria, obedecidas as normas gerais estabelecidas nesta Lei, definir 

regras específicas, especialmente quanto ao disposto no art. 9º e na Seção II 

do Capítulo III.

Art. 46. Revogam-se:

I – a Lei n. 11.111, de 5 de maio de 2005; e

II – os arts. 22 a 24 da Lei n. 8.159, de 8 de janeiro de 1991.

Art. 47. Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de 

sua publicação.
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LEI COMPLEMENTAR N. 46, DE 31 DE JANEIRO DE 1994

(Vide Lei Complementar n. 50, de 18 de julho de 1994)

(Vide Lei Complementar n. 92, de 30 de dezembro de 1996)

(Vide Lei Complementar n. 128, de 25 de setembro de 1998)

(Vide Lei Complementar n. 187, de 11 de dezembro de 2000)

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte 

Lei, com exceção do inciso II do art. 8º, art. 46 e parágrafo único; inciso III 

do art. 60; parágrafo único do art. 102; § 1º, do art. 119; art. 298 e §§; art. 

299 e parágrafo único; art. 301 e §§; art. 303 e parágrafo único e o art. 310 

e parágrafo único:

TÍTULO I

CAPÍTULO ÚNICO

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei Complementar institui o Regime Jurídico Único dos servi-

dores públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações 

públicas do Estado do Espírito Santo, de qualquer dos seus Poderes.

Parágrafo único. O Regime Jurídico Único de que trata este artigo, tem 

natureza de direito público e regula as condições de provimento dos cargos, 

os direitos e as vantagens, os deveres e as responsabilidades dos servidores 

públicos civis.

Art. 2º Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público.

Art. 3º Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades 

cometidas a um servidor público e que tem como características essenciais 

a criação por Lei, em número certo, com denominação própria, atribuições 

definidas e pagamento pelos Cofres do Estado.
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Parágrafo único. Os cargos de provimento efetivo são organizados em car-

reiras, segundo as diretrizes definidas em Lei.

TÍTULO II

DO PROVIMENTO E DA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I

Do Provimento

Art. 4º Os cargos públicos podem ser de provimento efetivo e em comissão.

Art. 5º A investidura em cargo público de provimento efetivo depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos.

Art. 6º São requisitos básicos para o ingresso no serviço público:

I – nacionalidade brasileira ou equiparada;

II – quitação com as obrigações militares e eleitorais;

III – idade mínima de dezoito anos;

IV – sanidade física e mental comprovada em inspeção médica oficial;

V – atendimento às condições especiais previstas em lei para determina-

das carreiras.

Art. 7º À pessoa portadora de deficiência é assegurado o direito de se ins-

crever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam 

compatíveis com sua deficiência.

Parágrafo único. Os editais para abertura de concursos públicos de provas 

ou de provas e títulos reservarão percentual de até 5% (cinco por cento) das 

vagas dos cargos públicos para candidatos portadores de deficiência.

Parágrafo único. Os editais para abertura de concursos públicos de Provas 

ou de Provas e Títulos reservarão percentual de até 20% (vinte por cento) das 

vagas dos cargos públicos para candidatos portadores de deficiência. (Reda-

ção dada pela Lei Complementar n. 97, de 12 de maio de 1997).
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Art. 8º Os cargos públicos são providos por:

I – nomeação;

II – ascensão; (promulgado no D.O. de 06/04/94) (Dispositivo com eficá-

cia suspensa em 06.04.2001 e declarado inconstitucional em 25.04.2003 pela 

da ADIN n. 1345).

III – aproveitamento;

IV – reintegração; e

VI – reversão.

Art. 9º Os atos de provimento dos cargos far-se-ão:

I – na Administração Direta do Poder Executivo o disposto nos incisos I, 

IV, V e VI do artigo anterior, por competência do Governador do Estado e, os 

demais, do Secretário de Estado responsável pela administração de pessoal;

II – nos Poderes Legislativo e Judiciário, por competência da autoridade 

definida em seus respectivos regimentos; e

III – nas autarquias e fundações públicas, por competência do seu diri-

gente superior.

Art. 10. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse, completan-

do-se com o exercício.

Seção I

Da Função Gratificada

Art. 11. Função gratificada é o encargo de chefia ou outro que a lei deter-

minar, cometido a servidor público efetivo, mediante designação.

Parágrafo único. No âmbito do Poder Executivo, são competentes para a 

expedição dos atos de designação para funções gratificadas os Secretários 

de Estado, autoridades de nível equivalente e dirigentes superiores de autar-

quias e fundações públicas e, nos demais Poderes, a autoridade definida em 

seus regimentos.
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CAPÍTULO II

DA NOMEAÇÃO

Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 12. A nomeação far-se-á:

I – em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de carreira; e

II – em comissão, para cargo de confiança, de livre nomeação e exoneração.

Parágrafo único. Na nomeação para cargo em comissão, dar-se-á prefe-

rência ao servidor público efetivo ocupante de cargo de carreira técnica ou 

profissional, atendidos os requisitos definidos em Lei.

Art. 13. A nomeação para cargo efetivo dar-se-á no início da carreira, 

atendidos os pré-requisitos e a prévia habilitação em concurso público de 

prova ou de provas e títulos na forma do art. 5º, obedecida a ordem de clas-

sificação e o prazo de sua validade.

Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimen-

to do servidor público na carreira serão estabelecidos pela lei que fixar as 

diretrizes dos planos de carreiras e de vencimentos na administração pública 

estadual e por seu regulamento.

Seção II

Do Concurso Público

Art. 14. Os concursos públicos serão de provas ou de provas e títulos, 

complementados, quando exigido, por frequência obrigatória em programa 

específico de formação inicial, observadas as condições prescritas em Lei 

e regulamento.

Parágrafo único. O concurso público terá validade de até dois anos, poden-

do ser prorrogado uma única vez, por igual período.
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Art. 15. O prazo de validade do concurso, o número de cargos vagos, os 

requisitos para inscrição dos candidatos, e as condições de sua realização 

serão fixados em edital.

§ 1º No âmbito da administração direta do Poder Executivo, os concursos 

públicos serão realizados pela Secretaria de Estado responsável pela admi-

nistração de pessoal, salvo disposição em contrário prevista em lei específica.

§ 2º Nas autarquias e fundações públicas, os concursos públicos serão 

realizados pelas próprias entidades sob a supervisão e acompanhamento da 

Secretaria de Estado responsável pela administração de pessoal.

§ 3º É assegurada ao sindicato ou, na falta deste, à entidade represen-

tativa de servidores públicos, a indicação de um membro para integrar as 

comissões responsáveis pela realização de concursos.

§ 4º A inscrição para concurso público destinado ao provimento de car-

gos nos órgãos da administração direta, indireta ou fundacional do Estado do 

Espírito Santo, não terá custo superior a vinte por cento do salário mínimo 

e será gratuito para quem esteja desempregado ou não possuir renda fami-

liar superior a dois salários mínimos, comprovadamente. (Dispositivo incluído 

pela Lei Complementar n. 66, de 01 de novembro de 1995) (Dispositivo com 

eficácia suspensa com efeito “ex nunc” em 20.06.1997 pela ADIN n. 1568).

Seção III

Da Posse

Art. 16. Posse é o ato de aceitação expressa das atribuições, deveres e 

responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem-

-servir, formalizado com a assinatura do termo próprio pelo empossando ou 

por seu representante especialmente constituído para este fim.

§ 1º Só haverá posse no caso de provimento de cargo por nomeação na 

forma do art. 12.

§ 2º No ato da posse, o empossando apresentará, obrigatoriamente, de-

claração dos bens e valores que constituem seu patrimônio.
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§ 2º No ato da posse, o empossado apresentará, obrigatoriamente, os 

seguintes documentos: (Redação dada pela Lei Complementar n. 191, de 13 

de novembro de 2000). (Dispositivo com eficácia suspensa em 28.06.2002 e 

declarado inconstitucional em 08.04.2005, pela ADIN n. 2420)

I – Declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio; (Dispo-

sitivo com eficácia suspensa em 28.06.2002 e declarado inconstitucional em 

08.04.2005, pela ADIN n. 2420)

II – Certidão negativa criminal; (Dispositivo com eficácia suspensa em 

28.06.2002 e declarado inconstitucional em 08.04.2005, pela ADIN n. 2420)

III – Atestado de bons antecedentes. (Dispositivo com eficácia suspensa em 

28.06.2002 e declarado inconstitucional em 08.04.2005, pela ADIN n. 2420)

§ 2º No ato da posse, o empossando apresentará, obrigatoriamente, de-

claração de bens e valores que constituem seu patrimônio, e os demais docu-

mentos e informações previstos em lei específica, regulamento ou edital do 

concurso. (Redação dada pela Lei Complementar n. 880, de 26 de dezembro 

de 2017)

§ 3º É requisito para posse a declaração do empossando de que exerce ou 

não outro cargo, emprego ou função pública.

§ 4º A posse verificar-se-á no prazo de até trinta dias contados da publi-

cação do ato de nomeação.

§ 5º A requerimento do interessado ou de seu representante legal, o prazo 

para a posse poderá ser prorrogado pela autoridade competente, até o máximo 

de trinta dias a contar do término do prazo de que trata o parágrafo anterior.

§ 6º Só poderá ser empossado aquele que, em inspeção médica oficial, for 

julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.

§ 7º O prazo para posse em cargo de carreira, de concursado investido 

em mandato eletivo, ou licenciado, será contado a partir do término do impe-

dimento, exceto no caso de licença para tratar de interesses particulares ou 

por motivo de deslocamento do cônjuge, quando a posse deverá ocorrer no 

prazo previsto no § 4º.
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§ 8º A posse será formalizada, no âmbito do Poder Executivo:

a) na Secretaria responsável pela administração de pessoal, quando se 

tratar de cargo de provimento efetivo da administração direta;

b) nos demais órgãos, quando se tratar de cargo de provimento em co-

missão; e

c) nas autarquias e fundações públicas, quanto aos seus respectivos cargos.

§ 9º Nos demais Poderes a posse será formalizada no respectivo setor de 

pessoal.

§ 10 Será tornada sem efeito a nomeação, quando a posse não se verificar 

no prazo legal.

Seção IV

Do Exercício

Art. 17. Exercício é o efetivo desempenho, pelo servidor público, das atri-

buições de seu cargo.

§ 1º É de quinze dias o prazo para o servidor público entrar em exercício, 

contados da data da posse, quando esta for exigida, ou da publicação do ato, 

nos demais casos.

§ 2º Ao responsável pela unidade administrativa onde o servidor público 

tenha sido alocado ou localizado compete dar-lhe exercício.

§ 3º Não ocorrendo o exercício no prazo previsto no § 1º, o servidor pú-

blico será exonerado.

Art. 18. Ao entrar em exercício, o servidor público apresentará ao órgão 

competente os elementos necessários ao seu assentamento individual, à re-

gularização de sua inscrição no órgão previdenciário do Estado e ao cadastra-

mento no PIS/PASEP.

Art. 19 O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados 

nos assentamentos individuais do servidor público.
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Seção V

Da Jornada de Trabalho e da Frequência do Serviço

Art. 20. A jornada normal de trabalho do servidor público estadual será 

definida nos respectivos planos de carreiras e de vencimentos, não podendo 

ultrapassar quarenta e quatro horas semanais, nem oito horas diárias, exce-

tuando-se o regime de turnos, facultada a compensação de horário e a redu-

ção da jornada mediante acordo coletivo de trabalho.

Parágrafo único. A jornada normal de trabalho será de oito horas diárias, 

para o exercício de cargo em comissão ou de função gratificada exigindo-se 

do seu ocupante dedicação integral ao serviço.

§ 1º A jornada normal de trabalho será de oito horas diárias para o exer-

cício de cargo em comissão ou de função gratificada, exigindo-se do seu ocu-

pante dedicação integral ao serviço. (Parágrafo único transformado em §1º 

e redação dada pela Lei Complementar n. 874, de 14 de dezembro de 2017)

§ 2º A jornada dos servidores públicos estaduais do Poder Executivo em 

regime de teletrabalho equivalerá ao cumprimento das metas de desempe-

nho estabelecidas. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar n. 874, de 14 

de dezembro de 2017)

Art. 21. Poderá haver prorrogação da duração normal do trabalho, por 

necessidade do serviço ou por motivo de força maior.

§ 1º A prorrogação de que trata este artigo, será remunerada na forma do 

art. 101 e não poderá exceder o limite de duas horas diárias, salvo nos casos 

de jornada especial ou regime de turnos.

§ 2º Em situações excepcionais e de necessidade imediata as horas que 

excederem a jornada normal serão compensadas pela correspondente dimi-

nuição em dias subsequentes.

Art. 22. Atendida a conveniência do serviço, ao servidor público que seja 

estudante, será concedido horário especial de trabalho, sem prejuízo de sua 

remuneração e demais vantagens, observadas as seguintes condições:
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I – comprovação da incompatibilidade dos horários das aulas e do serviço, 

mediante atestado fornecido pela instituição de ensino onde esteja matriculado; e

II – apresentação de atestado de frequência mensal, fornecido pela insti-

tuição de ensino.

Parágrafo único. O horário especial a que se refere este artigo importará 

compensação da jornada normal com a prestação de serviço em horário an-

tecipado ou prorrogado, ou no período correspondente às férias escolares.

Art. 23. Entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 

onze horas consecutivas para descanso.

Art. 24 Nos serviços permanentes de datilografia, digitação, operações de 

telex, escriturações ou cálculo, a cada período de noventa minutos de traba-

lho consecutivo corresponderá um repouso de dez minutos não deduzidos da 

duração normal do trabalho.

Art. 25. A frequência do servidor público será apurada através de regis-

tros a serem definidos pela administração, pelos quais se verificarão, diaria-

mente, as entradas e saídas.

Art. 25. A frequência do servidor público será apurada por meio de regis-

tros a serem definidos pela administração, pelos quais se verificarão, diaria-

mente, as entradas e saídas, excetuando-se aqueles servidores que atuam 

em regime de teletrabalho, aplicando-se a estes o previsto na Lei Comple-

mentar específica que trata desta matéria. (Redação dada pela Lei Comple-

mentar n. 874, de 14 de dezembro de 2017)

Art. 26. O registro de frequência deverá ser efetuado dentro do horário 

determinado para o início do expediente, com uma tolerância máxima de 

quinze minutos, no limite de uma vez por semana e no máximo três ao mês, 

salvo em relação aos cargos em comissão ou funções gratificadas, cuja frequ-

ência obedecerá ao que dispuser o regulamento.

Parágrafo único. O atraso no registro da frequência, com a utilização da 

tolerância prevista neste artigo, terá que ser obrigatoriamente compensado 

no mesmo dia.
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Art. 27. Compete ao chefe imediato do servidor público o controle e a fis-

calização de sua frequência, sob pena de responsabilidade funcional e perda 

de confiança, passível de exoneração ou dispensa.

Parágrafo único. A falta de registro de frequência ou a prática de ações 

que visem à sua burla, pelo servidor público, implicarão adoção obrigatória, 

pela chefia imediata, das providências necessárias à aplicação da pena disci-

plinar cabível.

Art. 28. A fixação do horário de trabalho do servidor público será feita 

pela autoridade competente, podendo ser alterada por conveniência da ad-

ministração.

Art. 29 O servidor público perderá:

I – a remuneração do dia em que faltar injustificadamente ao serviço ou 

deixar de participar do programa de formação, especialização ou aperfeiçoa-

mento em horário de expediente;

II – um terço do vencimento diário, quando comparecer ao serviço dentro 

da hora seguinte à marcada para o início dos trabalhos ou quando se retirar 

dentro da hora anterior à fixada para o término do expediente, computando-

-se nesse horário a compensação a que se refere o art. 26, parágrafo único;

III – o vencimento correspondente a um dia, quando o comparecimento 

ao serviço ultrapassar o horário previsto no inciso anterior; e

IV – um terço da remuneração durante os afastamentos por motivo de 

prisão em flagrante ou decisão judicial provisória, com direito à diferença, se 

absolvido ao final.

§ 1º O servidor público que for afastado em virtude de condenação por 

sentença definitiva, a pena que não resulte em demissão ou perda do cargo, 

terá suspensa a sua remuneração e seus dependentes passarão a perceber 

auxílio-reclusão, na forma definida no art. 219

§ 2º No caso de falta injustificada ao serviço os dias imediatamente ante-

riores e posteriores aos sábados, domingos e feriados ou aqueles entre eles 

intercalados serão também computados como falta.
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§ 3º Na hipótese de não comparecimento do servidor público ao serviço ou 

escala de plantão, o número total de faltas abrangerá, para todos os efeitos 

legais, o período destinado ao descanso.

Art. 30. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor público ausentar-se do 

serviço:

I – por um dia, para apresentação obrigatória em órgão militar;

II – por um dia, a cada três meses, para doação de sangue;

III – até oito dias consecutivos, por motivo de casamento;

IV – por cinco dias consecutivos, por motivo de falecimento do cônjuge, 

companheiro, pais, filhos, irmãos;

V – pelos dias necessários à:

a) realização de provas ou exames finais, quando estudante matriculado 

em estabelecimento de ensino oficial ou reconhecido;

b) participação de júri e outros serviços obrigatórios por Lei; e

c) prestação de concurso público.

Art. 31. Em qualquer das hipóteses previstas no artigo anterior caberá ao 

servidor público comprovar, perante a chefia imediata, o motivo da ausência.

Art. 32 Pelo não comparecimento do servidor público ao serviço, para tra-

tar de assuntos de seu interesse pessoal, serão abonadas até seis faltas, em 

cada ano civil, desde que o mesmo não tenha, no exercício anterior, nenhuma 

falta injustificada.

§ 1º Os abonos não poderão ser acumulados, devendo sua utilização ocorrer, 

no máximo, uma vez a cada mês, respeitado o limite anual previsto neste artigo.

§ 2º A comunicação das faltas será feita antecipadamente, salvo motivo 

relevante devidamente comprovado.
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Seção VI

Da Lotação e da Localização

Art. 33. Os servidores públicos dos Poderes Legislativo e Judiciário e das au-

tarquias e fundações públicas serão lotados nos referidos órgãos ou entidades, 

e a localização caberá à autoridade competente de cada órgão ou entidade.

§ 1º O servidor público da administração direta do Poder Executivo será lo-

tado na Secretaria de Estado responsável pela administração de pessoal, onde 

ficarão centralizados todos os cargos, ressalvados os casos previstos em Lei.

§ 2º A Secretaria de Estado referida no parágrafo anterior alocará às de-

mais secretarias e órgãos de hierarquia equivalente os servidores públicos 

necessários à execução dos seus serviços, passando os mesmos a ter neles o 

seu exercício.

§ 3º As autarquias e fundações públicas referidas neste artigo informarão 

permanentemente à Secretaria de Estado responsável pela administração de 

pessoal as alterações de seus respectivos quadros.

Art. 34. A mudança de um para outro setor da mesma Secretaria de Esta-

do, em localidade diversa ou não da anterior, será promovida pela autoridade 

competente de cada órgão ou entidade em que o servidor público tenha sido 

alocado, mediante ato de localização publicado no Diário Oficial do Estado.

Art. 35 A localização do servidor público dar-se-á:

I – a pedido; e

II – de ofício.

§ 1º A localização por permuta será processada à vista do pedido conjunto 

dos interessados, desde que ocupantes do mesmo cargo.

§ 2º Se de ofício e fundada na necessidade de pessoal, a escolha da loca-

lização recairá, preferencialmente, sobre o servidor público:

a) de menor tempo de serviço;

b) residente em localidade mais próxima; e

c) menos idoso.

§ 3º É vedada, de ofício, a localização de servidor público:
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I – licenciado para atividade política, período entre o registro da candidatu-

ra perante a Justiça Eleitoral e o dia seguinte ao do resultado oficial da eleição;

II – investido em mandato eletivo, desde a expedição do diploma até o 

término do mandato; e

III – à disposição de entidade de classe.

Art. 36. Quando a assunção de exercício implicar mudança de localidade, o 

servidor público fará jus a um período de trânsito de até oito dias exceto se a mu-

dança for para Municípios integrantes da Região Metropolitana da Grande Vitória.

Parágrafo único. Na hipótese do servidor público encontrar-se afastado pelos 

motivos previstos no art. 30 ou licença prevista no art. 122, I a IV e X, o prazo 

a que se refere este artigo será contado a partir do término do afastamento.

Art. 37. Ao servidor público estudante que for localizado ex offício e a 

seus dependentes, é assegurada na localidade de nova residência ou na mais 

próxima, matrícula em instituição de ensino público em qualquer época, inde-

pendentemente de vaga.

Parágrafo único. Não havendo, na nova localidade, instituição de ensino 

público ou o curso frequentado pelo servidor público ou por seus dependen-

tes, o Estado arcará com o ônus do ensino, em estabelecimento particular, na 

mesma localidade.

Seção VII

Do Estágio Probatório

Art. 38. Estágio probatório é o período inicial de até dois anos de efeti-

vo exercício do servidor público nomeado em virtude de concurso público, 

quando a sua aptidão e capacidade para permanecer no cargo serão objeto 

de avaliação.

Parágrafo único. O servidor público estadual já estável ficará sujeito ao 

estágio probatório, quando nomeado ou ascendido para outro cargo, por perí-

odo de seis meses, durante o qual o cargo de origem não poderá ser provido.
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Art. 38. Estágio probatório é o período de 3 (três) anos em que o servi-

dor público nomeado para cargo de provimento efetivo ficará em avaliação, 

a contar da data do início de seu exercício e, durante o qual, serão apuradas 

sua aptidão e capacidade para permanecer no exercício do cargo. (Redação 

dada pela Lei Complementar n. 500, de 26 de outubro de 2009).

§ 1º Ficam os Poderes do Estado autorizados a regulamentar a matéria e 

a instituir Comissão de Avaliação de Estágio Probatório. (Dispositivo incluído 

pela Lei Complementar n. 500, de 26 de outubro de 2009).

§ 2º O servidor público, ao ser investido em novo cargo de provimen-

to efetivo, não estará dispensado do cumprimento integral do período de 3 

(três) anos de estágio probatório no novo cargo. (Dispositivo incluído pela Lei 

Complementar n. 500, de 26 de outubro de 2009).

§ 3º Na hipótese de acumulação legal, o estágio probatório deverá ser 

cumprido em relação a cada cargo para o qual o servidor público tenha sido 

nomeado. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar n. 500, de 26 de ou-

tubro de 2009).

Art. 39. Durante o período de estágio probatório será observado, pelo 

servidor público, o cumprimento dos seguintes requisitos:

I – assiduidade;

II – pontualidade;

III – disciplina, salvo em relação a falta punível com demissão;

IV – produtividade; e

V – responsabilidade.

§ 1º Os requisitos do estágio probatório serão aferidos em instrumento 

próprio a ser preenchido pela chefia imediata do servidor, conforme dispuser 

o regulamento.

§ 2º Na hipótese de acumulação legal, o estágio probatório deverá ser 

cumprido em relação a cada cargo para o qual o servidor público tenha 

sido nomeado.
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Art. 39. Durante o período de estágio probatório será observado, pelo 

servidor público, o cumprimento dos seguintes requisitos, a serem disciplina-

dos em regulamento: (Redação dada pela Lei Complementar n. 500, de 26 

de outubro de 2009).

I – idoneidade moral e ética;

II – disciplina;

III – dedicação ao serviço;

IV – eficiência.

§ 1º Os requisitos, de que trata o caput deste artigo, serão avaliados se-

mestralmente, conforme procedimento a ser estabelecido em regulamento. 

(Redação dada pela Lei Complementar n. 500, de 26 de outubro de 2009).

§ 2º A qualquer tempo, e antes do término do período de cumprimento 

do estágio probatório, se o servidor público deixar de atender a um dos re-

quisitos estabelecidos neste artigo, as chefias mediata e imediata, em rela-

tório circunstanciado, informarão o fato à Comissão de Avaliação para, em 

processo sumário, promover a averiguação necessária, assegurando-se em 

qualquer hipótese, o direito de ampla defesa. (Redação dada pela Lei Com-

plementar n. 500, de 26 de outubro de 2009).

Art. 40. Compete ao chefe imediato fazer o acompanhamento do servidor 

público em estágio probatório, devendo, sob pena de destituição do cargo em 

comissão ou da função gratificada, pronunciar-se sobre o atendimento dos 

requisitos, nos períodos definidos no regulamento.

Art. 40 Será exonerado o servidor em estágio probatório que, no período 

de cumprimento do estágio, apresentar qualquer das seguintes situações: 

(Redação dada pela Lei Complementar n. 500, de 26 de outubro de 2009).

I – não atingir o desempenho mínimo estipulado em regulamento;

II – incorrer em mais de 30 (trinta) faltas, não justificadas e consecutivas 

ou a mais de 40 (quarenta) faltas não justificadas, interpoladamente, durante 

o período de 12 (doze) meses;

III – sentença penal condenatória irrecorrível
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§ 1º A avaliação final do servidor público será promovida pela chefia ime-

diata, que a submeterá à chefia mediata obedecidos os seguintes critérios:

I – no décimo oitavo mês do estágio probatório, em se tratando de primei-

ra investidura em cargo público estadual; e

II – no quarto mês do estágio probatório, em se tratando de estagiário já 

servidor público estável.

§ 1º A avaliação do servidor público em estágio probatório será promovida 

nos prazos estabelecidos em regimento pela chefia imediata, que a submete-

rá a chefia imediata. (Redação dada pela Lei Complementar n. 80, de 29 de 

fevereiro de 1996).

§ 2º As conclusões das chefias imediata e mediata serão apreciadas, em 

caráter final, por um comitê técnico, especialmente criado para esse fim.

§ 3º Caso as conclusões das chefias sejam pela exoneração do servidor 

público, ou pela sua recondução ao cargo anteriormente ocupado, a autori-

dade competente, antes da decisão final, concederá ao servidor público um 

prazo de quinze dias para a apresentação de sua defesa.

§ 4º Pronunciando-se pela exoneração do servidor público, o comitê técnico 

encaminhará o processo à autoridade competente, no máximo, até trinta dias an-

tes de findar o prazo do estágio probatório, para a edição do ato correspondente.

§ 5º É assegurada a participação do sindicato e, na falta deste, das entida-

des de classe representativas dos diversos segmentos de servidores públicos 

no comitê técnico, conforme dispuser o regulamento.

Art. 41. Se após a avaliação final prevista no § 1º do artigo anterior e 

antes de completar o período de estágio fixado no art. 38, o servidor público 

deixar de atender a um dos requisitos do estágio probatório, a chefia ime-

diata, em relatório circunstanciado, denunciará o fato diretamente ao comitê 

técnico para, em processo sumário, promover a averiguação necessária, as-

segurando-se, em qualquer hipótese, o direito de defesa ao servidor público.
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Art. 41 A qualquer tempo, e antes do término do período do estágio pro-

batório, se o servidor público deixar de atender a um dos requisitos estabe-

lecidos no art.39, a chefia imediata, em relatório circunstanciado, denunciará 

o fato ao comitê técnico para, em processo sumário, promover a averiguação 

necessária, assegurando-se em qualquer hipótese, o direito de defesa. (Re-

dação dada pela Lei Complementar n. 80, de 29 de fevereiro de 1996).

Art. 41. Durante o cumprimento do estágio probatório, o servidor que se 

afastar do cargo terá o cômputo do período de avaliação suspenso enquan-

to perdurar o afastamento, exceto nas seguintes hipóteses, nas quais não 

haverá suspensão: (Redação dada pela Lei Complementar n. 500, de 26 de 

outubro de 2009)

I – nos casos dos afastamentos previstos no artigo 30, incisos I, II, III, IV 

e V, alíneas “a” e “b”, e artigo 57;

II – por motivo das licenças previstas no artigo 122, incisos I e II, por até 

60 (sessenta) dias, no período de estágio probatório;

II – por motivo das licenças previstas no artigo 122, incisos I e II, por até 

60 (sessenta) dias, e nos incisos III e X; (Redação dada pela Lei Complemen-

tar n. 854, de 11 de maio de 2017).

III – nos casos de exercício de cargo de provimento em comissão ou de 

função gratificada, no âmbito do Poder Público Estadual.

Parágrafo único. Ao servidor público em estágio probatório não serão con-

cedidas as licenças previstas no artigo 122, V e VIII. (Redação dada pela Lei 

Complementar n. 500, de 26 de outubro de 2009)

Art. 42. Durante o período de cumprimento do estágio probatório, o ser-

vidor público não poderá afastar-se do cargo para qualquer fim exceto:

I – para o exercício de cargo em comissão, função gratificada ou de dire-

ção de entidades vinculadas ao poder público estadual;

II – nos casos de licença previstas no art. 122, II, III e X; e

III – nos casos de licença previstas no art. 122, I e IV, por prazo de até 

noventa dias.
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Art. 42. A avaliação final do servidor em estágio probatório será homolo-

gada, no âmbito do Poder Executivo, pelo Secretário de cada Pasta, na Admi-

nistração Direta, e pelo dirigente máximo de cada entidade, na Administração 

Indireta, dela dando-se ciência ao servidor interessado. (Redação dada pela 

Lei Complementar n. 500, de 26 de outubro de 2009)

§ 1º Caberá aos Poderes Legislativo e Judiciário estabelecer a autoridade 

competente para a homologação da avaliação final do servidor em estágio 

probatório pertencente aos seus respectivos quadros. (Dispositivo incluído 

pela Lei Complementar n. 500, de 26 de outubro de 2009)

§ 2º Das avaliações funcionais do servidor caberá recurso dirigido à Co-

missão de Avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, excluindo-se 

o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento, a contar da ciência do ser-

vidor em estágio probatório. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar n. 

500, de 26 de outubro de 2009)

§ 3º O recurso deverá ser instruído com as provas em que se baseia o 

servidor em estágio probatório interessado em obter a reforma da avaliação 

funcional, sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa. (Dispositi-

vo incluído pela Lei Complementar n. 500, de 26 de outubro de 2009)

§ 4º O recurso da avaliação funcional do servidor em estágio probatório 

deverá ser concluído no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, excluindo-se 

o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento, admitida apenas 1 (uma) 

prorrogação por igual prazo, em face de circunstâncias excepcionais, devida-

mente justificadas. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar n. 500, de 26 

de outubro de 2009)
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Seção VIII

Da Estabilidade

Art. 43. Adquire estabilidade, ao completar dois anos de efetivo exercício, 

o servidor público nomeado em virtude de concurso público.

Parágrafo único. Para fins de aquisição de estabilidade, só será computado 

o tempo de serviço efetivo prestado em cargos públicos ao Governo do Estado 

do Espírito Santo. (Dispositivo revogado pela Lei Complementar n. 500, de 26 

de outubro de 2009)

Art. 43. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo 

de provimento efetivo adquire estabilidade no serviço público ao completar 

3 (três) anos de efetivo exercício. (Redação dada pela Lei Complementar n. 

500, de 26 de outubro de 2009)

Art. 44. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sen-

tença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo-disciplinar 

em que lhe seja assegurada ampla defesa.

Seção IX

Da Readaptação

(Dispositivos incluídos pela Lei Complementar n. 98, de 12 de maio de 

1997, não havendo renumeração dos demais artigos)

(Dispositivos com aplicabilidade suspensa em 13.03.1998 e declarados 

inconstitucionais em 25.10.2002, pela ADIN n. 1731)

Art. 45. Será readaptado em atividade compatível com a sua aptidão físi-

ca e mental o servidor efetivo que sofrer modificação no seu estado de saúde 

que impossibilite ou desaconselhe o exercício das atribuições inerentes ao seu 

cargo, desde que não se configure a necessidade imediata de aposentadoria 

ou licença para tratamento de saúde.

§ 1º A verificação da necessidade de readaptação será feita em inspeção 

de saúde a cargo do órgão médico de pessoal.
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§ 2º O ato de readaptação é da competência do Secretário de Estado res-

ponsável pela administração de pessoal.

Art. 46. A readaptação será efetivada após conclusão de curso de treina-

mento, quando aconselhável, realizado pelo setor competente da Escola de 

Serviço Público do Estado do Espírito Santo.

Art. 47. A readaptação não acarretará decesso nem aumento de venci-

mento.

CAPÍTULO III

DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Art. 45. É assegurado ao servidor público, após a nomeação e cumpri-

mento do estágio probatório, o desenvolvimento funcional na forma e con-

dições estabelecidas nos planos de carreiras e de vencimentos através de 

progressões horizontal e vertical e de ascensão.

Art. 46 Ascensão é a passagem do servidor público, da última classe de 

um cargo para a primeira do cargo imediatamente superior dentro da mesma 

carreira, obedecidos os requisitos e critérios estabelecidos nas leis que ins-

tituírem os respectivos planos de carreiras e de vencimentos. (Promulgado 

no D.O. de 06/04/94) (Dispositivo com eficácia suspensa em 06.04.2001 e 

declarado inconstitucional em 25.04.2003 pela ADIN n. 1345)

Parágrafo único. As vagas remanescentes da ascensão, por falta de can-

didatos habilitados e classificados, poderão ser destinadas ao preenchimento 

por concurso público a critério da administração estadual. (Promulgado no 

D.O. de 06/04/94) (Dispositivo com eficácia suspensa em 06.04.2001 e de-

clarado inconstitucional em 24.04.2003 pela ADIN n. 1345)
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CAPÍTULO IV

DO APROVEITAMENTO

Art. 47. Aproveitamento é a volta ao serviço ativo do servidor público 

posto em disponibilidade.

§ 1º O aproveitamento dar-se-á em cargo anteriormente ocupado ou em 

cargo de atribuições e vencimento compatível com antes exercido, respeita-

das a escolaridade e a habilitação legal exigidas.

§ 1º O aproveitamento será realizado no interesse da Administração, me-

diante ato do Chefe de cada Poder, facultada a delegação, e dar-se-á em cargo 

de natureza, atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocu-

pado, respeitadas a escolaridade e habilitação exigidas para o respectivo cargo. 

(Redação dada pela Lei Complementar n. 173, de 04 de janeiro de 1999).

§ 2º O aproveitamento do servidor público em disponibilidade, há mais de 

doze meses, dependerá de comprovação de sua capacidade física e mental, 

por junta médica oficial.

§ 3º Se julgado apto, o servidor público assumirá o exercício do cargo no 

prazo de quinze dias, contados da publicação do ato de aproveitamento.

§ 4º Verificada a incapacidade definitiva, o servidor público em disponibi-

lidade será aposentado.

Art. 48. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibi-

lidade se o servidor público não entrar em exercício no prazo legal.

CAPÍTULO V

DA REINTEGRAÇÃO

Art. 49. Reintegração é a reinvestidura do servidor público estável no car-

go anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão, por decisão 

administrativa ou judicial, transitada em julgado, com pleno ressarcimento 

dos vencimentos, direitos e vantagens permanentes.
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§ 1º Na hipótese de o cargo anterior ter sido extinto, o servidor público 

ficará em disponibilidade remunerada.

§ 2º Tendo sido transformado o cargo que ocupava, a reintegração se dará 

no cargo resultante da transformação.

§ 3º O servidor público reintegrado será submetido a inspeção médica.

§ 4º Se verificada a incapacidade, será o servidor público aposentado no 

cargo em que houver sido reintegrado.

§ 5º Se verificada a reintegração do titular do cargo, o eventual ocupante 

da vaga será, pela ordem:

I – reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização;

II – aproveitado em outro cargo; e

III – colocado em disponibilidade

CAPÍTULO VI

DA RECONDUÇÃO

Art. 50. Recondução é o retorno do servidor público estável ao cargo que 

ocupava anteriormente, correlato ou transformado, decorrente de sua inabi-

litação em estágio probatório relativo a outro cargo.

CAPÍTULO VII

DA REVERSÃO

Art. 51. Reversão é o retorno à atividade, do servidor público aposentado 

por invalidez, quando insubsistentes os motivos de sua aposentadoria e jul-

gado apto em inspeção médica oficial.

§ 1º A reversão far-se-á no mesmo cargo ou em cargo resultante de sua 

transformação.

§ 2º Não poderá reverter o servidor público que contar setenta anos de ida-

de ou tempo de serviço para aposentadoria voluntária com proventos integrais.
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§ 2º Não poderá reverter o servidor público que contar setenta e cinco 

anos de idade ou tempo de serviço para aposentadoria voluntária com pro-

ventos integrais. (Redação dada pela Lei Complementar n. 938, de 9 de ja-

neiro de 2020)

CAPÍTULO VII-A

DA READAPTAÇÃO

(Dispositivo incluído pela Lei Complementar n. 938, de 9 de janeiro de 2020)

Art. 51-A. A readaptação ocorre quando o servidor público efetivo é re-

adaptado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a 

limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto 

permanecer nesta condição, verificada em inspeção médica. (Dispositivo in-

cluído pela Lei Complementar n. 938, de 9 de janeiro de 2020)

§ 1º Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será apo-

sentado. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar n. 938, de 9 de janeiro 

de 2020)

§ 2º A readaptação será efetivada em cargo cujas atribuições e respon-

sabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua ca-

pacidade física ou mental, respeitada a habilitação e o nível de escolaridade 

exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. 

(Dispositivo incluído pela Lei Complementar n. 938, de 9 de janeiro de 2020)

CAPÍTULO VIII

DA SUBSTITUIÇÃO

Art. 52. Haverá substituição nos casos de impedimento legal ou afasta-

mento de ocupante de cargo em comissão ou de função gratificada.

§ 1º O substituto perceberá o vencimento do cargo em comissão ou o va-

lor da função gratificada, podendo optar pela gratificação prevista no art. 96.

§ 2º A substituição será remunerada por qualquer período.
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CAPÍTULO IX

DOS AFASTAMENTOS

Art. 53. O servidor público não poderá servir fora da repartição em que 

for lotado ou estiver alocado, salvo quando autorizado, para fim determinado 

e por prazo certo, por autoridade competente.

Art. 54 O servidor público poderá ser cedido aos Governos da União, de 

outros Estados, dos Territórios, do Distrito Federal ou dos Municípios, desde 

que sem ônus para o Estado, pelo prazo de 05 (cinco) anos, prorrogável a 

critério do Governador, salvo situações especificadas em lei.

Art. 54. O servidor público poderá ser cedido aos governos da União, de 

outros Estados, dos Territórios, do Distrito Federal ou dos Municípios, desde 

que sem ônus para o Estado, pelo prazo de 05 (cinco) anos prorrogável a 

critério do Governador, salvo situações especificadas em Lei. (Redação dada 

pela Lei Complementar n. 136, de 22 de dezembro de 1998).

Parágrafo único. Findo o prazo da cessão, o servidor público retornará ao 

seu lugar de origem, sob pena de incorrer em abandono de cargo.

Art. 54. O servidor público poderá ser cedido aos Governos da União, de 

outros Estados, dos Territórios, do Distrito Federal ou dos Municípios para 

exercer cargo de provimento em comissão ou função de confiança, desde 

que sem ônus para o Estado, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, prorrogável 

a critério do Governador, salvo situações especificadas em lei. (Redação dada 

pela Lei Complementar n. 715, de 15 de outubro de 2013)

§ 1º Findo o prazo da cessão, o servidor público retornará ao seu lugar de 

origem, sob pena de incorrer em abandono de cargo. (Parágrafo único trans-

formado em § 1º pela Lei Complementar n. 715, de 15 de outubro de 2013)

§ 2º O servidor público poderá ser cedido, desde que sem ônus para o 

Estado, ainda que esteja em estágio probatório, para acompanhar cônjuge ou 

companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Pode-

res ou órgãos independentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
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Municípios, que tenha sido nomeado para provimento de cargo efetivo, desde 

que a relação conjugal tenha sido estabelecida antes da nomeação. (Disposi-

tivo incluído pela Lei Complementar n. 715, de 15 de outubro de 2013)

§ 3º A cessão prevista no § 2º deste artigo suspenderá o cômputo do pe-

ríodo de avaliação do estágio probatório. (Dispositivo incluído pela Lei Com-

plementar n. 715, de 15 de outubro de 2013)

Art. 54-A. A cessão de servidor público de um para outro Poder ou órgão 

independente do próprio Estado somente poderá ocorrer para o exercício de 

cargo de provimento em comissão ou função de confiança, desde que sem 

ônus para o cedente, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, prorrogável a critério 

do Governador, salvo situações específicas em lei. (Dispositivo incluído pela 

Lei Complementar n. 715, de 15 de outubro de 2013)

Art. 55. A cessão de servidor público de um para outro Poder do próprio 

Estado somente poderá ocorrer para o exercício de cargo em comissão e sem 

ônus para o Poder cedente. (Dispositivo revogado pela Lei Complementar n. 

222, de 27 de dezembro de 2001).

Art. 56. O servidor público que tenha sido colocado à disposição de órgão 

estranho à administração pública estadual apenas poderá afastar-se nova-

mente do cargo, com a mesma finalidade ou para gozar licença para o trato 

de interesses particulares, após prestar serviços ao Estado por período igual 

ao do afastamento.(Dispositivo revogado pela Lei Complementar n. 715, de 

15 de outubro de 2013)

Art. 57 É permitido ao servidor público estadual ausentar-se da repartição 

em que tenha exercício, sem perda de seus vencimentos e vantagens, me-

diante autorização expressa da autoridade competente de cada Poder para:

Art. 57. É permitido ao servidor público estadual ausentar-se da repartição 

em que tenha exercício, sem perda de seus vencimentos e vantagens, me-

diante autorização expressa da autoridade competente de cada Poder, para: 

(Redação dada pela Lei Complementar n. 80, de 29 de fevereiro de 1996).
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I – participar de congressos e outros certames culturais, técnicos, cientí-

ficos ou desportivos;

II – cumprir missão de interesse do serviço; e

III – frequentar curso de aperfeiçoamento, atualização ou especialização 

que se relacione com as atribuições do cargo efetivo de que seja titular.

§ 1º O afastamento para participar de competições desportivas só se dará 

quando se tratar de representação do Estado ou do Brasil em competições 

oficiais.

§ 2º O afastamento para cumprimento de missão de interesse do serviço 

fica condicionado à iniciativa da administração, justificada, em cada caso, a 

sua necessidade.

§ 3º No caso do inciso III, o servidor público fica obrigado a permanecer a 

serviço do Estado, após a conclusão do curso, pelo prazo correspondente ao 

período de afastamento, sob pena de restituir, em valores atualizados ao Te-

souro do Estado o que tiver recebido a qualquer título, se renunciar ao cargo 

antes desse prazo.

§ 4º Não será permitido o afastamento referido no inciso III ao ocupante 

de cargo em comissão.

Art. 58. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo, aplicam-se 

as seguintes disposições:

I – tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado de 

seu cargo efetivo;

II – investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo efetivo, 

sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

III – investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de ho-

rário, perceberá as vantagens de seu cargo efetivo, sem prejuízo da remune-

ração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma 

do inciso anterior;

IV – em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de man-

dato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, 

exceto para promoção por merecimento; e
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V – para efeito de benefício previdenciário, nos casos de afastamento, os 

valores de contribuição serão determinados como se o servidor público em 

exercício estivesse.

Art. 59. Preso preventivamente, denunciado por crime funcional, ou con-

denado por crime inafiançável, em processo no qual não haja pronúncia, o 

servidor público efetivo será afastado do exercício de seu cargo, até decisão 

final transitada em julgado.

TÍTULO III

DA VACÂNCIA

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 60. A vacância de cargo público decorrerá de:

I – exoneração;

II – demissão;

III – ascensão; (promulgado no D.O. de 06/04/94) (Dispositivo com efi-

cácia suspensa em 06.04.2001 e declarado inconstitucional em 25.04.2003 

pela ADIN n. 1345).

IV – aposentadoria;

V – falecimento;

VI – declaração de perda de cargo;

VII – destituição de cargo em comissão.

CAPÍTULO II

DA EXONERAÇÃO

Art. 61. A exoneração do servidor público dar-se-á:

a) de ofício; e

b) a pedido.
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§ 1º Se de ofício, a exoneração do servidor público efetivo será aplicada:

a) quando não satisfeitas as condições do estágio probatório; e

b) quando, tendo tomado posse, o servidor público não assumir o exercí-

cio do cargo no prazo previsto no art. 17, § 1º.

§ 2º A exoneração de cargo em comissão dar-se-á:

a) a juízo da autoridade competente; e

b) a pedido do próprio servidor público.

Art. 62. O servidor público ocupante de cargo em comissão, se exonera-

do durante o período de licença médica ou férias, fará jus ao recebimento da 

remuneração respectiva, até o prazo final do afastamento.

Art. 63 O servidor público que solicitar exoneração deverá conservar-se 

em exercício, até quinze dias após a apresentação do pedido. (Dispositivo re-

vogado pela Lei Complementar n. 880, de 26 de dezembro de 2017)

Parágrafo único. Não havendo prejuízo para o serviço, a critério do chefe 

da repartição, a permanência do servidor público em exercício poderá ser 

dispensada. (Dispositivo revogado pela Lei Complementar n. 880, de 26 de 

dezembro de 2017)

Art. 64. Não será concedida exoneração ao servidor público efetivo que, 

tendo se afastado para frequentar curso especializado, não houver promovido 

a reposição das importâncias recebidas, durante o período do afastamento, 

em valores atualizados, caso em que será demitido, após trinta dias, por 

abandono do cargo, sendo a importância devida inscrita em dívida ativa.

Parágrafo único. A reposição de que trata este artigo não será procedida 

quando a exoneração decorrer da nomeação para outro cargo público estadual.

Art. 65. Para exonerar, são competentes as autoridades dirigentes dos 

órgãos ou entidades referidos no art. 16, §§ 8º e 9º, salvo delegação de com-

petência.
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TÍTULO IV

DOS DIREITOS E VANTAGENS

CAPÍTULO I

DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO

Art. 66. Vencimento é a retribuição pecuniária mensal devida ao servidor 

público civil pelo efetivo exercício do cargo, fixada em lei.

Art. 67 Os vencimentos do servidor público, acrescidos das vantagens de 

caráter permanente, e os proventos são irredutíveis, observarão o princípio 

da isonomia, e terão reajustes periódicos que preservem seu poder aquisitivo.

§ 1º O princípio da isonomia objetiva assegurar o mesmo tratamento, a 

equivalência e a igualdade de remuneração entre os cargos de atribuições 

iguais ou assemelhadas.

§ 2º Na avaliação da ocorrência da isonomia serão levados em conside-

ração a escolaridade, as atribuições típicas do cargo, a jornada de trabalho e 

demais requisitos exigidos para o exercício do cargo.

Art. 68. Os vencimentos dos servidores públicos dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário são idênticos para cargo de atribuições iguais ou asse-

melhadas, observando-se como parâmetro aqueles atribuídos aos servidores 

do Poder Executivo.

Art. 69 Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens 

pecuniárias estabelecidas em lei.

Art. 69. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens 

pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. (Redação dada pela Lei Com-

plementar n. 938, de 9 de janeiro de 2020)

Art. 70. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos da admi-

nistração direta, das autarquias e das fundações públicas far-se-á sempre na 

mesma data e nos mesmos índices.
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§ 1º Os vencimentos e os proventos dos servidores públicos estaduais 

deverão ser pagos até o último dia útil do mês de trabalho, corrigindo-se os 

seus valores, se tal prazo ultrapassar o décimo dia do mês subsequente ao 

vencido, com base nos índices oficiais de variação da economia do país.

§ 1º Os vencimentos e os proventos dos servidores públicos estaduais de-

verão ser pagos até o último dia útil do mês de trabalho, corrigindo-se os seus 

valores, se tal preço ultrapassar o décimo dia do mês subsequente no venci-

do, com base nos índices oficiais de variação da economia do país. (Redação 

dada pela Lei Complementar n. 80, de 29 de fevereiro de 1996).

§ 2º As vantagens pecuniárias devidas ao servidor público serão pagas 

com base nos valores vigentes no mês de pagamento inclusive quanto às 

parcelas em atraso.

Art. 71. Nenhum servidor público poderá perceber, mensalmente, a título 

de remuneração ou provento, importância superior à soma dos valores fixa-

dos como remuneração, em espécie, a qualquer título, por membro da As-

sembleia Legislativa, Desembargadores e Secretários de Estado, respectiva-

mente, de acordo com o Poder a cujo quadro de pessoal pertença, observado 

o disposto no art. 69.

§ 1º Excluem-se do teto da remuneração os adicionais e gratificações 

constantes do art. 93, I, c a I, II, a, b e c, e III, o décimo terceiro vencimento, 

as indenizações e os auxílios pecuniários previstos nesta Lei. (Dispositivo com 

aplicação suspensa em relação a alínea “i” do inc.I e ao inc. III ambos do art. 

93, em 19.04.1996 pela ADIN n. 1344 – extinto o processo em 25.11.2015)

§ 2º O menor vencimento atribuído aos cargos de carreira não poderá ser 

inferior a um trinta avos do maior vencimento, na forma deste artigo, incluída 

a gratificação de representação, quando houver.

Art. 72. O servidor público efetivo enquanto em exercício de cargo em co-

missão deixará de perceber o vencimento ou remuneração do cargo efetivo, 

ressalvado o direito de opção, na forma do art. 96.
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Art. 73 O vencimento, a remuneração e os proventos não sofrerão des-

contos além dos previstos em lei, nem serão objeto de arresto, sequestro ou 

penhora, salvo quando se tratar de:

I – prestação de alimentos, resultante de decisão judicial; e

II – reposição de valores pagos indevidamente pela Fazenda Pública esta-

dual, hipótese em que o desconto será promovido em parcelas mensais não 

excedentes a vinte por cento da remuneração, ou provento.

§ 1º Caso os valores recebidos a maior sejam superiores à cinquenta por 

cento da remuneração que deveria receber, fica o servidor público obrigado a 

devolvê-lo de uma só vez no prazo de setenta e duas horas.

§ 2º A indenização de prejuízo causado à Fazenda Pública Estadual em vir-

tude de alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar recolhimentos ou 

entradas nos prazos legais será feita de uma só vez, em valores atualizados.

§ 3º O servidor público em débito com o erário, que for demitido, exonera-

do ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassadas, terá o prazo 

de até sessenta dias, a partir da publicação do ato, para quitá-lo.

§ 4º A não quitação do débito no prazo previsto no parágrafo anterior im-

plicará sua inscrição em dívida ativa, sendo o mesmo tratamento observado 

nas hipóteses previstas no § 2º.

Art. 74. Mediante autorização do servidor público, poderá haver consigna-

ção em folha de pagamento, a favor de terceiros, custeada pela entidade cor-

respondente, a critério da administração, na forma definida em regulamento.

Parágrafo único. A soma das consignações facultativas e compulsórias não 

poderá ultrapassar setenta por cento do vencimento e vantagens permanen-

tes atribuídos ao servidor público.

Art. 75. A remuneração ou provento que o servidor público falecido tenha 

deixado de receber será pago ao cônjuge ou companheiro sobrevivente ou à 

pessoa a quem o alvará judicial determinar.
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CAPÍTULO II

DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS

Seção I

Da Especificação

Art. 76. Juntamente com o vencimento, serão pagas ao servidor público 

as seguintes vantagens pecuniárias: (Vide Lei Complementar n. 50, de 18 de 

julho de 1994)

I – indenização;

II – auxílios financeiros;

III – gratificações e adicionais; e

IV – décimo terceiro vencimento.

§ 1º As indenizações e os auxílios financeiros não se incorporam ao venci-

mento ou provento para qualquer efeito.

§ 2º As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas 

para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulterio-

res, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.

§ 3º As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou pro-

vento, nos casos e condições indicados em lei.

§ 4º Nenhuma vantagem pecuniária poderá ser concedida sem autoriza-

ção específica na lei de diretrizes orçamentárias.

Seção II

Das Indenizações

Art. 77. Constituem indenizações ao servidor público:

I – ajuda de custo;

II – diária; e

III – transporte.
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Subseção I

Da Ajuda de Custo

Art. 78. A ajuda de custo é a retribuição concedida ao servidor público 

estadual para compensar as despesas de sua mudança para novo local, em 

caráter permanente, no interesse do serviço, pelo afastamento referido no 

art. 83, por prazo superior a 15 (quinze) dias e pelo afastamento previsto nos 

arts. 57, II e 128 devendo ser paga adiantadamente.

Art. 78 A ajuda de custo é a retribuição concedida ao servidor público 

estadual para compensar as despesas de sua mudança para novo local, em 

caráter permanente, no interesse do serviço, pelo afastamento referido no 

art.83, por prazo superior a 15 (quinze) dias e pelo afastamento previsto nos 

arts. 57, II e 128, devendo ser paga adiantadamente. (Redação dada pela Lei 

Complementar n. 80, de 29 de fevereiro de 1996).

§ 1º Correrão à conta da administração pública as despesas com transpor-

te do servidor público e de sua família, inclusive um empregado.

§ 2º Nos casos de serviço ou cumprimento de missão em outro Estado ou 

no estrangeiro, a ajuda de custo será paga para fazer face às despesas ex-

traordinárias.

§ 3º À família do servidor público que falecer na nova sede são assegura-

dos ajuda de custo e transporte para a localidade de origem.

Art. 79. A ajuda de custo será fixada pelo Chefe do Poder competente e 

será calculada sobre a remuneração mensal do servidor público, não podendo 

exceder a importância correspondente a três meses de vencimento, nem ser 

inferior a um, salvo a hipótese de designação para serviço ou cumprimento 

de missão no estrangeiro.

Art. 79 A ajuda de custo será fixada pelo Chefe do Poder competente e 

será calculada sobre a remuneração mensal do servidor público, não podendo 

exceder a importância correspondente a 03 (três) meses de vencimento, sal-

vo a hipótese de cumprimento de missão no exterior. (Redação dada pela Lei 

Complementar n. 80, de 29 de fevereiro de 1996).
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Art. 80. Não será concedida ajuda de custo ao servidor público que se 

afastar do cargo, ou reassumí-lo, em virtude de mandato eletivo, por ter sido 

cedido, na forma dos arts. 54, 55 e 56 ou afastado na forma do art. 57, I e III.

Art. 81 O servidor público restituirá a ajuda de custo quando:

I – não se transportar para a nova sede no prazo determinado;

II – pedir exoneração ou abandonar o serviço;

III – não comprovar a participação em missão a que se refere o art. 57, II;

IV – Ocorrer qualquer das hipóteses prevista no art. 84. (Dispositivo inclu-

ído pela Lei Complementar n. 80, de 29 de fevereiro de 1996).

Parágrafo único. O servidor público não estará obrigado a restituir a ajuda 

de custo quando seu regresso à sede anterior for determinado de ofício ou 

decorrer de doença comprovada na sua pessoa ou em pessoa de sua família.

Art. 82. Será concedida a ajuda de custo àquele que, sendo servidor 

público do Estado, for nomeado para cargo em comissão, com mudança de 

domicílio.

Subseção II

Das Diárias

Art. 83. Ao servidor público que a serviço, se afastar do Município onde 

tenha exercício regular, em caráter eventual ou transitório, por período de até 

quinze dias, será concedida, além da passagem, diária para cobrir as despe-

sas com pousada e alimentação, na forma disposta em regulamento.

Art. 83 Ao servidor público que a serviço, se afastar do Município onde 

tenha exercício regular em caráter eventual ou transitório, por período de até 

quinze dias, será concedida, além da passagem, diária para cobrir as despe-

sas com pousada e alimentação, na forma disposta em regulamento. (Reda-

ção dada pela Lei Complementar n. 80, de 29 de fevereiro de 1996).

§ 1º A diária será concedida por dia de afastamento, sendo também de-

vida em valores a serem definidos em regulamento, quando não houver per-

noite, e será paga adiantadamente.
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§ 1º A diária será concedida por dia de afastamento, sendo também de-

vida em valores a serem definidos em regulamento, quando não houver per-

noite, e será paga adiantadamente. (Redação dada pela Lei Complementar n. 

80, de 29 de fevereiro de 1996).

§ 2º Quando o deslocamento ocorrer para fora do Estado, o servidor pú-

blico fará jus a uma complementação de diária correspondente ao percentual 

de 20% (vinte por cento) sobre o valor da mesma, destinada a cobrir as des-

pesas com transporte urbano.

§ 2º Quando o deslocamento ocorrer para fora do Estado, o servidor pú-

blico fará jus a uma complementação de diária, destinada a cobrir despesas 

com transporte urbano, a ser definida em regulamento. (Redação dada pela 

Lei Complementar n. 80, de 29 de fevereiro de 1996).

§ 3º A diária também será devida ao servidor público designado para 

participar de órgão colegiado estadual, quando resida em localidade diversa 

daquela em que são realizadas as sessões do órgão, bem como ao pessoal 

cedido para prestar serviços ao governo estadual.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica aos deslocamentos ocorridos 

entre os Municípios que integram a Região Metropolitana da Grande Vitória.

§ 4º Não será devida diária quando o deslocamento do servidor ocorrer 

entre os municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória (Vitória, Vila 

Velha, Serra, Cariacica e Viana), entre municípios limítrofes ou quando a dis-

tância entre as suas sedes for inferior a 150 (cento e cinquenta quilômetros), 

salvo, neste último caso, se ocorrer pernoite. (Redação dada pela Lei Comple-

mentar n. 147, de 17 de maio de 1999).

Art. 84. O servidor público que receber diária e não se afastar da sede, 

por qualquer motivo, ou o que retornar à sede em prazo menor do que o pre-

visto para o seu afastamento, restituirá o valor total das diárias recebidas ou 

o que exceder o que lhe for devido, no prazo de cinco dias, a contar do rece-

bimento ou retorno, conforme o caso.
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Art. 85. O valor da diária será fixado por ato próprio devendo ser res-

peitada uma variação percentual de 20% (vinte por cento) entre a maior e a 

menor, da respectiva tabela.

Art. 85 A diária será fixada com observância dos valores médios de des-

pesas com pousada e alimentação. (Redação dada pela Lei Complementar n. 

80, de 29 de fevereiro de 1996).

Parágrafo único. Na hipótese de necessidade de afastamento por prazo 

superior a 15 (quinze) dias, o servidor fará jus a ajuda de custo. (Dispositivo 

incluído pela Lei Complementar n. 80, de 29 de fevereiro de 1996).

Art. 86. Ocorrendo reajuste no valor da diária durante o afastamento do 

servidor público, será este reembolsado da diferença.

Subseção III

Do Transporte

Art. 87. A indenização de transporte é concedida ao servidor público que 

utilize meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, me-

diante apresentação de relatório.

Parágrafo único. A utilização de meio próprio de locomoção depende de 

prévia e expressa autorização, na forma definida em regulamento.

Seção III

Dos Auxílios Financeiros

Subseção I

Da Especificação

Art. 88. Serão concedidos ao servidor público:

I – auxílio-transporte;

II – auxílio-alimentação;

III – auxílio-creche; e

IV – bolsa de estudo.
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Subseção II

Do Auxílio-Transporte

Art. 89. O auxílio-transporte será devido ao servidor público ativo, na 

forma da lei, para pagamento das despesas com o seu deslocamento da resi-

dência para o trabalho e do trabalho para a residência, por um ou mais modos 

de transporte público coletivo, computados somente os dias trabalhados.

Parágrafo único. Também fará jus ao auxílio-transporte o servidor público 

matriculado e que esteja frequentando curso de formação ou especialização 

na Escola de Serviço Público ou em outro órgão público.

Subseção III

Do Auxílio-Alimentação

Art. 90. O auxílio-alimentação será devido ao servidor público ativo na 

forma e condições estabelecidas em regulamento.

Subseção IV

Do Auxílio-Creche

Art. 91. O auxílio-creche será devido ao servidor público ativo que possua 

filho em idade de zero a seis anos, em creche, na forma e condições estabe-

lecidas em regulamento.

Subseção V

Da Bolsa de Estudos

Art. 92. Fará jus a bolsa de estudos o servidor público regularmente ma-

triculado em curso específico de formação inicial ou curso de especialização, 

em qualquer nível, e em estabelecimento oficial de ensino, ou na Escola de 

Serviço Público do Estado do Espírito Santo, quando exigido em cargo da 

mesma carreira em que se encontre.
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Parágrafo único. O valor e as condições de concessão da bolsa de estudos 

serão fixados em regulamento.

Seção IV

Das Gratificações e Adicionais

Subseção I

Da Especificação

Art. 93. Poderão ser concedidos ao servidor público: (Vide Lei Comple-

mentar n. 50, de 18 de julho de 1994)

I – gratificação por:

a) exercício de função gratificada;

b) exercício de cargo em comissão;

c) exercício de atividades em condições insalubres, perigosas e penosas;

d) execução de trabalho com risco de vida;

e) prestação de serviço extraordinário;

f) prestação de serviço noturno;

g) participação como membro de banca ou comissão de concurso; (Dis-

positivo revogado pela Lei Complementar n. 80, de 29 de fevereiro de 1996)

h) encargo de professor ou auxiliar em curso oficialmente instituído, para 

treinamento e aperfeiçoamento funcional; e

i) produtividade;

II – adicional de:

a) tempo de serviço;

b) férias;

c) assiduidade;

III – gratificação de representação.

IV – gratificação especial de participação em comissão de licitação e de 

pregão. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar n. 291, de 30 de junho 

de 2004).
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§ 1º Para conceder as gratificações previstas neste artigo, exceto as refe-

ridas no inciso I, alíneas “a”, “d” e “e”, são competentes:

I – na Administração Direta do Poder Executivo, o Secretário responsável 

pela administração de pessoal; e

II – nas autarquias e fundações públicas, os respectivos dirigentes.

§ 2º As gratificações excepcionadas no parágrafo anterior serão concedi-

das pelos secretários das respectivas pastas.

§ 3º Nos demais Poderes é competente para concessão das gratificações e 

adicionais a autoridade de igual nível hierárquico ao de Secretário de Estado.

Subseção II

Da Gratificação por Exercício de Função Gratificada

Art. 94. Ao servidor público efetivo investido em função gratificada é de-

vida uma gratificação pelo seu exercício.

Parágrafo único. A gratificação prevista neste artigo será fixada por lei e 

recebida concomitantemente com o vencimento ou remuneração do cargo 

efetivo.

Art. 95. Não perderá a gratificação o servidor público que se ausentar em 

virtude de férias, luto, casamento, licenças previstas no art. 122, I a IV e X, 

e serviço obrigatório por Lei.

Subseção III

Da Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão

Art. 96. A gratificação por exercício de cargo em comissão será concedi-

da ao servidor público que, investido em cargo de provimento em comissão, 

optar pelo vencimento do seu cargo efetivo.

Parágrafo único. A gratificação a que se refere este artigo corresponderá a 

quarenta por cento do vencimento do cargo em comissão.
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Parágrafo único. A gratificação a que se refere este artigo corresponderá 

a 65% (sessenta e cinco por cento) do vencimento do cargo em comissão. 

(Redação dada pela Lei Complementar n. 408, de 26 de julho de 2007).

Subseção IV

Da Gratificação por Exercício de Atividade em 

Condições Insalubres, Perigosas ou Penosas

Art. 97. O servidor público que trabalhe com habitualidade em locais con-

siderados insalubres ou perigosos ou que exerça atividades penosas fará jus 

a uma gratificação calculada sobre o vencimento do cargo efetivo ou em co-

missão que exerça.

§ 1º Considera-se insalubre o trabalho realizado em contato com portado-

res de moléstias infecto-contagiosas ou com substâncias tóxicas, poluentes e 

radioativas ou em atividades capazes de produzir sequelas.

§ 2º Considera-se perigoso o trabalho realizado em contato permanente 

com inflamáveis, explosivos e em setores de energia elétrica sob condições 

de periculosidade.

§ 3º Consideram-se penosas as atividades normalmente cansativas ou 

excepcionalmente desgastantes exercidas com habitualidade pelo servidor 

público, na forma prevista em regulamento.

§ 4º As gratificações referidas neste artigo serão fixadas em percentuais 

variáveis entre quinze e quarenta por cento do respectivo vencimento, de 

acordo com o grau de insalubridade, periculosidade ou penosidade a que es-

teja exposto o servidor público, e que será definido em regulamento.

Art. 98. Será alterado ou suspenso o pagamento da gratificação de in-

salubridade,periculosidade ou penosidade durante o afastamento do efetivo 

exercício do cargo ou função, exceto nos casos de férias, licenças previstas 

no art. 122, I, II, IV e X, casamento, luto e serviço obrigatório por lei, ou 

quando ocorrer a redução ou eliminação da insalubridade, periculosidade ou 

penosidade ou forem adotadas medidas de proteção contra os seus efeitos.
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Art. 99 É proibida a atribuição de trabalho em atividades ou operações 

consideradas insalubres, perigosas ou penosas à servidora pública gestante 

ou lactante.

Subseção V

Da Gratificação por Execução de Trabalho com Risco de Vida

Art. 100. A gratificação por execução de trabalho com risco de vida será 

concedida ao servidor público que desempenhe atribuições ou encargos em 

circunstâncias potencialmente perigosas à sua integridade física, com possi-

bilidade de dano à vida.

§ 1º A gratificação de que trata este artigo variará entre os limites de vinte 

e quarenta por cento, calculados sobre o valor do vencimento do cargo exer-

cido e será fixada em regulamento.

§ 2º A gratificação por execução de trabalho com risco de vida apenas 

será devida enquanto o servidor público execute suas atividades nas mesmas 

condições que deram causa à concessão da vantagem, mantido o direito à 

percepção da mesma apenas nas ausências por motivo de férias, luto, casa-

mento, licenças previstas no art. 122, I a IV e X, e serviço obrigatório por lei.

§ 3º A gratificação prevista neste artigo não será concedida ao servidor 

público que já estiver percebendo a gratificação constante do art. 97.

Subseção VI

Da Gratificação por Prestação de Serviço Extraordinário

Art. 101. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 

cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho.

§ 1º Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situa-

ções excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas 

diárias, e não excederá 180 (cento e oitenta) dias por ano.
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§ 2º A gratificação somente será devida ao servidor público efetivo que 

trabalhe além da jornada normal, vedada sua incorporação à remuneração.

Subseção VII

Da Gratificação por Prestação de Serviço Noturno

Art. 102. O serviço noturno será remunerado com o acréscimo de 20% 

(vinte e cinco por cento) ao valor da hora normal, considerando-se para os 

efeitos deste artigo, os serviços prestados em horário compreendido entre as 

vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte.

Parágrafo único. A hora de trabalho do serviço noturno será computada 

como de cinquenta minutos. (Promulgado no D.O. de 06/04/94)

Parágrafo único. A hora de trabalho do serviço noturno será computada 

como de cinquenta e dois minutos e trinta segundos. (Redação dada pela Lei 

Complementar n. 80, de 29 de fevereiro de 1996).

Subseção VIII

Da Gratificação por Participação como Membro de Banca ou Comis-

são de Concurso

Art. 103. O servidor público que for designado para integrar banca ou 

comissão de concurso fará jus a uma gratificação a ser fixada: (Dispositivos 

revogados pela Lei Complementar n. 80, de 29 de fevereiro de 1996).

I – pelo Secretário de Estado responsável pela administração de pessoal, 

no âmbito do Poder Executivo;

II – pelo Chefe do Poder competente nos demais casos.
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Subseção IX

Da Gratificação por Encargo de Professor ou Auxiliar em Curso Ofi-

cialmente Instituído, para Treinamento e Aperfeiçoamento Funcional

Art. 104. A gratificação por encargo de professor ou auxiliar em curso 

para treinamento e aperfeiçoamento funcional será devida ao servidor pú-

blico que for designado para participar como professor ou auxiliar em curso 

da Escola de Serviço Público, devendo ser fixada pelo Secretário de Estado 

responsável pela administração de pessoal.

Subseção X

Da Gratificação por Produtividade

Art. 105. A gratificação por produtividade será devida ao ocupante de 

cargo efetivo, na forma e condições definidas em Lei ou regulamento.

Art. 105 A gratificação de produtividade só será devida ao ocupante de 

cargo efetivo, na forma e condições definidas em Lei. (Redação dada pela Lei 

Complementar n. 80, de 29 de fevereiro de 1996).

Subseção XI

Do Adicional de Tempo de Serviço

(Vide Lei Complementar n. 128, de 25 de dezembro de 1998)

Art. 106. O Adicional de Tempo de Serviço, respeitado o disposto no art. 

166, será concedido anualmente ao servidor público, mediante aplicação de 

um percentual variável, calculado sobre o valor do respectivo vencimento, 

nas seguintes bases:

Art. 106 O Adicional de Tempo de Serviço, respeitado do disposto no arti-

go 166, será concedido ao servidor público, a cada 05 (cinco) anos de efetivo 

exercício, no percentual de 5% (cinco por cento), limitado a 35% (trinta e cin-

co por cento) e calculado sobre o valor do respectivo vencimento. (Redação 

dada pela Lei Complementar n. 92, de 30 de dezembro de 1996). (Ver art. 4º 

da Lei Complementar n. 92, de 30 de dezembro de 1996)
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I – do primeiro até o décimo ano de serviço, um por cento; (Dispositivo 

revogado pela Lei Complementar n. 92, de 30 de dezembro de 1996)

II – do décimo primeiro ano até o décimo quinto ano de serviço, um e 

meio por cento; (Dispositivo revogado pela Lei Complementar n. 92, de 30 de 

dezembro de 1996)

III – do décimo sexto ao vigésimo ano de serviço, dois por cento ao ano; 

(Dispositivo revogado pela Lei Complementar n. 92, de 30 de dezembro de 

1996)

IV – do vigésimo primeiro ano em diante, dois meio por cento ao ano, até 

o limite máximo de sessenta e cinco por cento. (Dispositivo revogado pela Lei 

Complementar n. 92, de 30 de dezembro de 1996)

Parágrafo único. Em caso de acumulação legal, o adicional de tempo de 

serviço será devido em razão do tempo prestado em cada cargo.

Subseção XII

Do Adicional de Férias

Art. 107. Por ocasião das férias do servidor público, ser-lhe-á devido um 

adicional de um terço da remuneração percebida no mês em que se iniciar o 

período de fruição.

Parágrafo único. O adicional de férias será devido apenas uma vez em 

cada exercício.

Subseção XIII

Do Adicional de Assiduidade

Art. 108. Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício prestado à 

administração direta, autarquias e fundações do Estado do Espírito Santo, o 

servidor público em atividade terá direito a um adicional de assiduidade, em 

caráter permanente, correspondente a 20% (vinte por cento) do vencimento 

básico do cargo.
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Art. 108 Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício prestado à 

Administração Direta, Autarquias e Fundações do Estado do Espírito Santo, o 

servidor público em atividade terá direito a um adicional de assiduidade, em 

caráter permanente, correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento 

básico do cargo, respeitado o limite de 15% (quinze por cento). (Redação 

dada pela Lei Complementar n. 92, de 30 de dezembro de 1996). (Vide Lei 

Complementar n. 128, de 25 de setembro de 1998).

§ 1º A gratificação de assiduidade para o decênio em curso, na data de 

promulgação desta Lei Complementar, será calculada proporcionalmente e 

de forma mista. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar n. 92, de 30 de 

dezembro de 1996). (Dispositivo revogado pela Lei Complementar n. 128, de 

25 de setembro de 1998).

§ 2º Para aplicação do disposto no § 1º será considerado o percentual de 

25% (vinte e cinco por cento) para os anos já trabalhados, e de 5% (cinco 

por cento) para os anos a serem trabalhados até a complementação do de-

cênio. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar n. 92, de 30 de dezembro 

de 1996). (Dispositivo revogado pela Lei Complementar n. 128, de 25 de se-

tembro de 1998).

Art. 108. Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício prestado à 

administração direta, autarquias e fundações do Estado do Espírito Santo, o 

servidor público em atividade terá direito a um adicional de assiduidade, em 

caráter permanente, correspondente a 2% (dois por cento) do vencimento 

básico do cargo, respeitando o limite de 15% (quinze por cento) com integra-

ção da mesma vantagem concedida anteriormente sob regime jurídico diver-

so. (Redação dada pela Lei Complementar n. 141, de 15 de janeiro de 1999).

§ 1º A gratificação de assiduidade para o decênio em curso na data de 

promulgação desta Lei Complementar será calculada proporcionalmente e de 

forma mista. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar n. 141, de 15 de 

janeiro de 1999).
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§ 2º Para aplicação do disposto no § 1º será considerado percentual de 

5% (cinco por cento) para os anos já trabalhados e de 2% (dois por cento) 

para os anos a serem trabalhados até a complementação do decênio. (Dispo-

sitivo incluído pela Lei Complementar n. 141, de 15 de janeiro de 1999).

Art. 109. Suspenderão a contagem do tempo de serviço para o período 

aquisitivo do adicional de assiduidade os afastamentos decorrentes de:

I – Licença:

a) para tratamento da própria saúde;

b) por motivo de doença em pessoa da família;

c) por motivo de deslocamento do cônjuge ou companheiro;

d) para o serviço militar obrigatório; e

e) para trato de interesses particulares;

II – prisão, mediante sentença judicial transitada em julgado.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também aos afastamen-

tos do servidor público para ficar à disposição de órgão da União, de outros Es-

tados, dos Territórios, do Distrito Federal e dos Municípios, na forma do art. 54.

Art. 109. Interrompem a contagem do tempo de serviço, para efeito de 

cômputo de decênio previsto no caput deste artigo, os seguintes afastamentos: 

(Redação dada pela Lei Complementar n. 80, de 29 de fevereiro de 1996).

I – Licença para trato de interesses particulares;

II – Licença por motivo de deslocamento do cônjuge ou companheiro, 

quando superiores a 30 (trinta) dias ininterruptos ou não;

III – Licença por motivo de doença em pessoa da família, quando superio-

res a 30 (trinta) dias ininterruptos ou não;

IV – Licença para tratamento da própria saúde, quando superiores a 60 

(sessenta) dias, ininterruptos ou não.

V – Faltas injustificadas;

VI – Suspensão disciplinar, decorrente de conclusão de processo adminis-

trativo disciplinar;

VII – Prisão mediante sentença judicial, transitada em julgado.
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§ 1º A interrupção do exercício de que trata o caput deste artigo, determi-

nará o reinício da contagem do tempo de serviço para efeito de aquisição do 

benefício, a contar da data do término do afastamento.

§ 2º Excetuam-se do disposto no inciso IV deste artigo os afastamentos 

decorrentes de licença por acidente em serviço ou doença profissional e aque-

les superiores a 60 (sessenta) dias ininterruptos de licença concedidos por 

junta médica oficial.

§ 3º A exceção constante do parágrafo anterior aplica-se à hipótese de 

afastamento determinado por junta médica oficial para tratamento de do-

enças graves especificadas no Art.131, independente do período de licença 

concedido.

§ 4º As licenças concedidas em decorrência de acidente em serviço após 

o período no § 2º, desde que necessárias ao prosseguimento de tratamento 

terapêutico, serão consideradas como de efetivo exercício para a concessão 

do adicional de assiduidade.

§ 5º As licenças da natureza gravídica da servidora concedidas antes ou 

após a licença de gestação, serão também consideradas como de efetivo 

exercício para a concessão do adicional de assiduidade.

Art. 110. As faltas injustificadas ao serviço, bem como as decorrentes de 

penalidades disciplinares e de suspensão, retardarão a concessão da assidui-

dade na proporção de sessenta dias por falta.

Art. 111 O servidor público com direito ao adicional de assiduidade pode-

rá optar pelo gozo de 3 (três) meses de férias-prêmio, na forma prevista no 

art.118.

Art. 111. O servidor público com direito ao adicional de assiduidade po-

derá optar pelo gozo de 3 (três) meses de férias-prêmio, na forma prevista 

no art.118. (Redação dada pela Lei Complementar n. 80, de 29 de fevereiro 

de 1996).

Art. 112 Em caso de acumulação legal, o servidor público fará jus ao adi-

cional de assiduidade em relação a cada um dos cargos isoladamente.
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Subseção XIV

Da Gratificação de Representação

Art. 113. A gratificação de representação destina-se a atender às despe-

sas extraordinárias, decorrentes de compromissos de ordem social ou profis-

sional inerentes a representatividade de ocupantes de cargos de proeminên-

cia e destaque dentro da administração pública estadual.

§ 1º A gratificação de que trata este artigo não poderá ser percebida 

cumulativamente pelo servidor público que ocupe cargo efetivo e em comis-

são aos quais a mesma seja atribuída, distintamente, sendo facultada, nesta 

hipótese, a opção pela de maior valor.

§ 2º A gratificação de representação será fixada por lei até o limite máxi-

mo de cinquenta por cento do vencimento do cargo.

Subseção XV

Da Gratificação Especial de Participação em 

Comissão de Licitação e de Pregão

(Dispositivo incluído pela Lei Complementar n. 291, de 30 de junho de 2004).

Art. 113-A. Aos presidentes e membros das comissões de licitação, aos 

pregoeiros e aos membros das equipes de pregão será atribuída uma gratifi-

cação especial, a ser paga mensalmente, observada a seguinte especificação 

por modalidade de licitação:

I – concorrência ou tomada de preços - 60 (sessenta) Valores de Referên-

cia do Tesouro Estadual - VRTEs;

II – carta convite - 40 (quarenta) VRTEs;

III – pregão:

a) 60 (sessenta) VRTEs, quando o valor for equivalente à concorrência ou 

tomada de preços, e

b) 40 (quarenta) VRTEs, quando o valor for referente à carta convite.

§ 1º A gratificação prevista no caput deste artigo, devida aos presidentes 

e pregoeiros, será acrescida de 20 % (vinte por cento).
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§ 2º Independente da quantidade de licitação ou pregão realizado por 

mês, o pagamento da gratificação prevista no caput deste artigo não será 

inferior a 300 (trezentos) VRTEs e não poderá ultrapassar a 550 (quinhentos 

e cinquenta) VRTEs.

§ 3º Para fins de remuneração da gratificação instituída neste artigo, o 

número de integrantes das comissões de licitação e do pregão não poderá ser 

superior a 04 (quatro) efetivos.

§ 4º O membro suplente somente receberá a gratificação quando formal-

mente designado para substituição durante o período de férias de membro 

efetivo da respectiva comissão ou equipe.

Seção V

Do Décimo Terceiro Vencimento

Art. 114. O servidor público terá direito anualmente ao décimo terceiro 

vencimento, com base no número de meses de efetivo exercício no ano, na 

remuneração integral que estiver percebendo ou no valor do provento a que 

o mesmo fizer jus, conforme dispuser o regulamento.

Art. 114 O servidor público terá direito anualmente ao décimo terceiro 

vencimento, com base no número de meses de efetivo exercício no ano, na 

remuneração integral que estiver percebendo ou no valor do provento a que 

o mesmo fizer jus, conforme dispuser o regulamento. (Redação dada pela Lei 

Complementar n. 148, de 17 de maio de 1999).

§ 1º O 13º vencimento será pago no valor correspondente à remuneração 

percebida no mês de aniversário do servidor, salvo nas hipóteses a seguir 

enumeradas, quando o pagamento será feito proporcionalmente aos meses 

trabalhados e no mês de afastamento, à razão de 1/12 (um doze avos) por 

mês de efetivo exercício no ano correspondente e desde que o benefício ainda 

não lhe tenha sido pago: (Dispositivos incluídos dada pela Lei Complementar 

n. 148, de 17 de maio de 1999).
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I – afastamento por motivo de licença para o trato de interesses particu-

lares;

II – afastamento para acompanhamento o cônjuge também servidor, 

quando sem vencimentos;

III – afastamento para o exercício de mandato eletivo;

IV – exoneração antes do recebimento do 13º vencimento;

V – falecimento;

VI – aposentadoria.

§ 1º O 13º vencimento será pago no mês de dezembro, proporcionalmen-

te aos meses trabalhados, à razão de 1/12 (um doze avos) por mês de efeti-

vo exercício no ano. (Redação dada pela Lei Complementar n. 880, de 26 de 

dezembro de 2017)

§ 2º O servidor exonerado após receber o 13º vencimento, restituirá ao 

erário publico, os meses não trabalhados, a razão de 1/12 (um doze avos). 

(Dispositivo incluído pela Lei Complementar n. 148, de 17 de maio de 1999).

§ 2º A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como 

mês integral. (Redação dada pela Lei Complementar n. 880, de 26 de dezem-

bro de 2017)

§ 3º No caso de posse e exercício do servidor durante o decurso do ano 

civil, o pagamento do 13º vencimento será feito excepcionalmente no mês 

de dezembro, proporcionalmente aos meses de efetivo exercício, observada a 

mesma regra prevista nos §§ 1º e 2º deste artigo. (Dispositivo incluído pela 

Lei Complementar n. 148, de 17 de maio de 1999).

§ 3º No mês de aniversário do servidor será efetuado o pagamento de 

adiantamento do 13º vencimento, deduzidos os valores correspondentes ao 

Imposto de Renda e à contribuição previdenciária do servidor, os quais serão 

liquidados no mês de dezembro. (Redação dada pela Lei Complementar n. 

880, de 26 de dezembro de 2017)

§ 4º Quando a admissão do servidor ocorrer durante o decurso do ano 

civil, o pagamento do 13º vencimento será feito exclusivamente no mês de 
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dezembro, na proporção dos meses de efetivo exercício, observada a regra 

prevista no § 1º. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar n. 880, de 26 

de dezembro de 2017)

§ 5º Quando o servidor se afastar do exercício do cargo, antes do recebi-

mento do adiantamento do 13º vencimento, o pagamento será efetuado no 

mês subsequente ao do afastamento, à razão de 1/12 (um doze avos) por 

mês de efetivo exercício. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar n. 880, 

de 26 de dezembro de 2017)

§ 6º Quando ocorrer o afastamento do exercício do cargo, após o recebi-

mento do adiantamento do 13º vencimento, o servidor restituirá ao Erário os 

valores antecipados, à razão de 1/12 (um doze avos) por mês não trabalhado 

no ano em curso. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar n. 880, de 26 

de dezembro de 2017)

§ 7º São hipóteses de afastamento a que se referem os §§ 5º e 6º: (Dis-

positivo incluído pela Lei Complementar n. 880, de 26 de dezembro de 2017)

I – licenças sem vencimentos;

II – afastamento para exercício de mandato eletivo;

III – exoneração;

IV – falecimento;

V – aposentadoria.

CAPÍTULO III

DAS FÉRIAS

Art. 115. O servidor público fará jus, anualmente, a trinta dias de férias, 

que poderão ser acumuladas até o máximo de dois períodos, no caso de neces-

sidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.

Art. 115 O servidor público terá direito anualmente ao gozo de um perí-

odo de férias por ano de efetivo exercício, que poderão ser acumuladas até o 

máximo de dois períodos, no caso de necessidade de serviço, ressalvadas as 

hipóteses em que haja legislação específica, na seguinte proporção: (Redação 

dada pela Lei Complementar n. 148, de 17 de maio de 1999).
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I – 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais 

de 05 (cinco) vezes;

II – 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 06 (seis) a 

14 (quatorze) faltas;

III – 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 

(vinte e três) faltas;

IV – 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 

32 (trinta e duas) faltas.

§ 1º Vencidos os dois períodos de férias deverá ser, obrigatoriamente, 

concedido um deles antes de completado o terceiro período.

§ 2º Somente após completado o primeiro ano de efetivo exercício adqui-

rirá o servidor público, o direito a gozar férias.

§ 2º Somente após completado o primeiro ano de efetivo exercício adqui-

rirá o servidor público, o direito a gozar férias. (Redação dada pela Lei Com-

plementar n. 148, de 17 de maio de 1999).

§ 3º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 4º As férias observarão a escala previamente publicada, não sendo per-

mitido o afastamento, em um só mês, de mais de um terço dos servidores 

públicos de cada setor.

§ 5º Nos caso de afastamento para mandatos eletivos, serão considerados 

como de férias os períodos de recesso.

§ 6º O servidor público afastado em mandato classista deverá observar, 

com relação às férias, o disposto neste artigo.

§ 7º As férias gozadas conforme referido nos §§ 5º e 6º, deverão ser co-

municadas ao órgão de pessoal competente, para efeito de registro nos as-

sentamentos funcionais do servidor público.

§ 7º O período referência, para apurar as faltas previstas no incisos I a IV 

deste artigo, será o ano civil anterior ao ano que corresponde o direito as fé-

rias. (Redação dada pela Lei Complementar n. 148, de 17 de maio de 1999).
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§ 8º A exoneração de servidor com períodos de férias completos ou in-

completos determinará um cálculo proporcional, à razão de 1/12 (um doze 

avos) por mês: (Dispositivo incluído pela Lei Complementar n. 148, de 17 de 

maio de 1999).

a) para indenização do servidor, na hipótese das férias não terem sido 

gozadas;

b) para ressarcimento ao erário público, na hipótese das férias terem sido 

gozadas sem ter completado período aquisitivo.

§ 9º O servidor perderá o direito ao gozo ou indenização das férias, que 

não atender o limite disposto no § 1º deste artigo. (Dispositivo incluído pela 

Lei Complementar n. 148, de 17 de maio de 1999).

§ 10 Aplica-se ao servidor, no ano em que se der a sua aposentadoria, o 

disposto no §§ 8º e 9º deste artigo. (Dispositivo incluído pela Lei Complemen-

tar n. 148, de 17 de maio de 1999).

§ 11 As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calami-

dade pública, convocação para juri, serviço militar ou eleitoral, ou por neces-

sidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. 

(Dispositivo incluído pela Lei Complementar n. 148, de 17 de maio de 1999).

§ 12 O período de férias interrompido será gozado de uma só vez, obser-

vando o disposto no artigo 118. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar 

n. 148, de 17 de maio de 1999).

§ 13 As férias regulamentares de servidores públicos cônjuges poderão 

ser usufruídas no mesmo mês, desde que requeridas, ainda que os servidores 

estejam lotados em órgãos distintos da Administração Pública Estadual, e que 

não tragam prejuízos para o funcionamento da máquina administrativa. (Dis-

positivo incluído pela Lei Complementar n. 792, de 17 de novembro de 2014)

§ 14 As férias regulamentares de servidores públicos poderão ser fracio-

nadas para serem gozadas em dois períodos de 15 (quinze) dias cada, a pe-

dido do servidor e no interesse da administração pública. (Dispositivo incluído 

pela Lei Complementar n. 792, de 17 de novembro de 2014)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEC1481999.html#art115_8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEC1481999.html#art115_8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEC1481999.html#art115_9
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEC1481999.html#art115_9
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEC1481999.html#art115_10
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEC1481999.html#art115_10
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEC1481999.html#art115_11
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEC1481999.html#art115_12
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEC1481999.html#art115_12
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEC7922014.html#art115_13
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEC7922014.html#art115_13
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEC7922014.html#art115_14
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEC7922014.html#art115_14


1655

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Art. 116. Os afastamentos por motivo de licença para o trato de interes-

ses particulares e para frequentar cursos com duração superior a doze meses, 

suspendem o período aquisitivo para efeito de férias, reiniciando-se a conta-

gem a partir do retorno do servidor público.

Art. 117 O servidor público que opere direta e permanentemente com 

Raios X e substâncias radioativas gozará, obrigatoriamente, vinte dias conse-

cutivos de férias, por semestre de atividade profissional, proibida, em qual-

quer hipótese, a acumulação.

CAPÍTULO IV

DAS FÉRIAS-PRÊMIO

Art. 118. As férias-prêmio serão concedidas ao servidor público efetivo 

que, tendo adquirido direito ao adicional de assiduidade de acordo com o art. 

108, optar por esse afastamento.

Parágrafo único. O servidor público que optar pelo benefício constante 

deste artigo, deverá requerê-lo no prazo de até sessenta dias imediatamente 

anteriores à data prevista para aquisição do direito.

Art. 119. O número de servidores públicos em gozo simultâneo de férias-

-prêmio não poderá ser superior à sexta parte do total da lotação da respec-

tiva unidade administrativa.

§ 1º Quando o número de servidores públicos existentes na unidade admi-

nistrativa for menor que seis, somente um deles poderá ser afastado, a cada 

mês. (Promulgado no D.O. de 06/04/94)

§ 2º Na hipótese prevista neste artigo, terá preferência para entrada em 

gozo de férias-prêmio o servidor público que contar maior tempo de serviço 

público prestado ao Estado.

§ 3º As férias-prêmio deverão ser gozadas de uma só vez. (Dispositivo 

incluído pela Lei Complementar n. 80, de 29 de fevereiro de 1996).
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Art. 120. O servidor público terá, a contar da publicação do ato respecti-

vo, o prazo de trinta dias para entrar em gozo de férias-prêmio.

Art. 121 É vedada a interrupção das férias-prêmio durante o período em 

que for concedida.

CAPÍTULO V

DAS LICENÇAS

Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 122. Conceder-se-á licença ao servidor público em decorrência de:

I – tratamento da própria saúde;

II – acidente em serviço ou doença profissional;

III – gestação, à lactação e adoção;

IV – motivo de doença em pessoa da família;

V – motivo de deslocamento do cônjuge ou companheiro;

VI – serviço militar obrigatório;

VII – atividade política;

VIII – trato de interesses particulares e licença especial;

VIII – trato de interesses particulares e licença especial; (Redação dada 

pela Lei Complementar n. 137, de 11 de janeiro de 1999).

IX – desempenho de mandato classista;

X – paternidade.

§ 1º As licenças previstas nos incisos IV, V, VI, VII, VIII e IX não se apli-

cam aos ocupantes exclusivamente de cargos em comissão.

§ 1º As licenças previstas nos incisos V, VI, VII, VIII e IX não se aplicam 

aos ocupantes exclusivamente de cargos em comissão. (Redação dada pela 

Lei Complementar n. 80, de 29 de fevereiro de 1996).

§ 2º As licenças previstas nos incisos I, II, III e IV serão concedidas pelo 

setor de perícias médicas.
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§ 3º As licenças previstas nos incisos V a X serão concedidas, no âmbito 

de cada Poder e, pela autoridade responsável pela administração de pessoal.

§ 4º A licença prevista no inciso IV deste artigo, somente será concedida 

ao servidor ocupante exclusivamente de cargo de provimento em comissão 

pelo prazo máximo de 30 dias. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar n. 

80, de 29 de fevereiro de 1996).

§ 4º A licença prevista no inciso IV deste artigo, somente será concedida 

ao servidor ocupante exclusivamente de cargo de provimento em comissão 

pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias. (Redação dada pela Lei Complemen-

tar n. 880, de 26 de dezembro de 2017)

Art. 123. Finda a licença, o servidor público deverá reassumir imediata-

mente o exercício do cargo, salvo prorrogação por determinação constante 

de laudo médico.

§ 1º A prorrogação dar-se-á de ofício ou a pedido.

§ 2º Caso seja indeferido o pedido de prorrogação da licença, o servidor 

público terá considerados como de licença para trato de interesses particula-

res os dias a descoberto.

Art. 124. O servidor público que se encontrar fora do Estado deverá, para 

fins de concessão ou prorrogação de licença, dirigir-se à autoridade a que 

estiver subordinado diretamente, juntando laudo médico do serviço oficial de 

saúde do local em que se encontre e indicando o seu endereço.

Parágrafo único. A licença concedida na forma deste artigo não poderá ser 

superior a trinta dias nem prorrogável por mais de duas vezes.

Art. 125. O servidor público licenciado na forma do art. 122, I, II, III e IV, 

não poderá dedicar-se a qualquer atividade de que aufira vantagem pecuniá-

ria, sob pena de cassação imediata da licença, com perda total da remunera-

ção, até que reassuma o exercício do cargo.

Art. 126 Em se tratando de licença para tratamento da própria saúde, de 

ocupante de dois cargos públicos em regime de acumulação legal, a licença 

poderá ser concedida em apenas um deles, quando o motivo prender-se, ex-

clusivamente, ao exercício de um dos cargos.
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Art. 127. O servidor público em licença médica, não será obrigado a in-

terrompê-la em decorrência dos atos de provimento de que trata o art. 8º.

Art. 128 Ao licenciado para tratamento de saúde que se deslocar do Es-

tado para outro ponto do território nacional, por exigência de laudo médico 

oficial, será concedido transporte, por conta do Estado, inclusive para uma 

pessoa da família.

Seção II

Da Licença para Tratamento da Própria Saúde

Art. 129. A licença para tratamento da própria saúde será concedida a pe-

dido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração 

a que o servidor público fizer jus.

Art. 130 As inspeções médicas para concessão de licenças serão feitas:

I – pela unidade central de perícias médicas, para as licenças por qualquer 

período e em prorrogação;

II – pelas unidades regionais de saúde, para:

a) licença por prazo de até trinta dias; e

b) licença para gestação.

§ 1º Sempre que necessário, a inspeção médica realizar-se-á na residên-

cia do servidor público ou no estabelecimento hospitalar onde este se encon-

trar internado.

§ 2º Não sendo possível a realização de inspeção médica na forma pre-

vista neste artigo e no parágrafo anterior, as licenças poderão ser concedidas 

com base em laudo de outros médicos oficiais ou de entidades conveniadas.

§ 3º Inexistindo, no local, médico de órgão oficial, será aceito laudo pas-

sado por médico particular, o qual só produzirá efeitos depois de homologado 

pelo setor competente.

§ 4º O laudo fornecido por cirurgião-dentista, dentro de sua especialidade, 

equipara-se a laudo médico, para os efeitos desta Lei.
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§ 5º A concessão de licença superior a trinta dias dependerá sempre de 

inspeção por junta médica oficial.

§ 6º É lícito ao servidor público licenciado para tratamento de saúde desistir 

do restante da mesma, caso se julgue em condições de reassumir o exercício 

do cargo, devendo, para isso, submeter-se previamente a inspeção de saúde 

procedida pela unidade central de perícias médicas ou pelas unidades regionais.

§ 7º O servidor público não poderá permanecer em licença para tratamen-

to da própria saúde por prazo superior a vinte e quatro meses, sendo aposen-

tado a seguir, na forma da lei, se julgado inválido.

§ 8º O período necessário à inspeção médica será considerado, excepcio-

nalmente, como de prorrogação de licença, sempre que ultrapassar o prazo 

previsto no parágrafo anterior.

Art. 131. Ao servidor público acometido de tuberculose ativa, alienação 

mental, neoplasia maligna, cegueira ou visão reduzida, hansenismo, psicose 

epiléptica, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de 

Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado 

de Paget, osteíte deformante, síndrome de imunodeficiência adquirida (SIDA 

ou AIDS) ou outros que vierem a ser definidos em lei com base na medicina 

especializada, será concedido até dois anos de licença, quando a inspeção 

não concluir pela necessidade imediata de aposentadoria.

Art. 132 O atestado médico ou laudo da junta médica nenhuma referên-

cia fará ao nome ou à natureza da doença de que sofre o servidor público, 

salvo em se tratando de lesões produzidas por acidente em serviço, doença 

profissional ou qualquer das moléstias referidas no artigo anterior.

Seção III

Da Licença por Acidente em Serviço ou Doença Profissional

Art. 133. Considera-se acidente em serviço o dano físico ou mental so-

frido pelo servidor público que se relacione mediata ou imediatamente com o 

exercício das atribuições inerentes ao cargo, provocando uma das seguintes 

situações:
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I – lesão corporal;

II – perturbação física que possa vir a causar a morte;

III – perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o 

trabalho.

§ 1º Equipara-se ao acidente em serviço o dano:

a) decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor público 

no exercício de suas atribuições, inclusive quando em viagem para o desem-

penho de missão oficial ou objeto de serviço;

b) sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa;

c) sofrido no percurso para o local de refeição ou de volta dele, no inter-

valo do trabalho.

§ 2º O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao acidente sofrido 

pelo servidor público que, por interesse pessoal, tenha interrompido ou alte-

rado o percurso.

Art. 134. A prova do acidente será feita em processo regular, devidamen-

te instruído, inclusive acompanhado de declaração das testemunhas do fato, 

cabendo ao órgão médico de pessoal descrever circunstanciadamente o esta-

do geral do acidentado, mencionando as lesões produzidas e, bem assim, as 

possíveis consequências que poderão advir do acidente.

Parágrafo único. Cabe ao chefe imediato do servidor público adotar as 

providências necessárias para dar início ao processo regular de que trata este 

artigo, no prazo de oito dias.

Parágrafo único. Cabe à chefia imediata do servidor público adotar as pro-

vidências necessárias para dar início ao processo regular de que trata este 

artigo, no primeiro dia útil seguinte ao fato ocorrido. (Redação dada pela Lei 

Complementar n. 880, de 26 de dezembro de 2017)

Art. 135. O tratamento do acidentado em serviço correrá por conta dos 

Cofres do Estado ou de instituição de assistência social, mediante acordo com 

o Estado.
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Art. 136 Entende-se por doença profissional aquela que possa ser consi-

derada consequente as condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorri-

dos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização.

Seção IV

Da Licença por Gestação, Lactação e Adoção

Art. 137. Será concedida licença à servidora pública gestante, por cento 

e vinte dias consecutivos, mediante inspeção médica, sem prejuízo da remu-

neração.

Art. 137 Será concedida licença à servidora pública efetiva, gestante, por 

180 (cento e oitenta) dias consecutivos, mediante inspeção médica, sem pre-

juízo da remuneração. (Redação dada pela Lei Complementar n. 418, de 20 

de novembro de 2007).

Art. 137. Será concedida licença remunerada à servidora pública gestante 

por 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, mediante inspeção médica, sem 

prejuízo da remuneração. (Redação dada pela Lei Complementar n. 855, de 

15 de maio de 2017).

Art. 137. Será concedida licença remunerada à servidora pública gestante 

por 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, mediante apresentação de lau-

do médico e de certidão de nascimento da criança ao órgão de origem, sem 

prejuízo da remuneração. (Redação dada pela Lei Complementar n. 938, de 

9 de janeiro de 2020)

§ 1º A licença poderá ser concedida a partir do primeiro dia do nono mês 

de gestação, salvo antecipação por prescrição médica.

§ 2º No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do dia 

do parto.

§ 3º No caso de natimorto, decorridos trinta dias do evento, a servidora 

pública será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o 

exercício.
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§ 4º No caso de aborto não criminoso, atestado por médico oficial ou par-

ticular, a servidora pública terá direito a trinta dias de licença.

Art. 138. Para amamentar o próprio filho, até a idade de seis meses, a ser-

vidora pública lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a uma hora 

de descanso, que poderá ser parcelada em dois períodos, de meia hora cada.

Art. 138. Para amamentar o próprio filho, até a idade de doze meses, a 

servidora pública lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a uma 

hora de descanso, que poderá ser parcelada em dois períodos, de meia hora 

cada. (Redação dada pela Lei Complementar n. 938, de 9 de janeiro de 2020)

Parágrafo único. A servidora pública lactante deverá submeter-se mensal-

mente a inspeção médica oficial, para fins de obtenção do competente laudo 

médico pericial relativo ao aleitamento.

Art. 139. A servidora pública que adotar ou obtiver guarda judicial de 

criança de até um ano de idade serão concedidos noventa dias de licença re-

munerada, para ajustamento do adotado ao novo lar.

Parágrafo único. No caso de criança com mais de um ano de idade, o prazo 

de que trata este artigo será de trinta dias.

Art. 139. À servidora pública efetiva que adotar ou obtiver guarda judicial 

de criança de até 1 (um) ano de idade serão concedidos 120 (cento e vinte) 

dias de licença remunerada para ajustamento do adotado ao novo lar. (Reda-

ção dada pela Lei Complementar n. 450, de 22 de julho de 2008).

Parágrafo único. No caso de criança com mais de 1 (um) ano de idade, o 

período de que trata este artigo será de 60 (sessenta) dias.

Art. 139. Aos servidores públicos que adotarem ou obtiverem a guarda 

judicial de criança serão concedidos 180 (cento e oitenta) dias de licença re-

munerada, para ajustamento do adotado ao novo lar. (Redação dada pela Lei 

Complementar n. 855, de 15 de maio de 2017).

Parágrafo único. Quando ocorrer a adoção ou guarda judicial por casal, em 

que ambos sejam servidores públicos, somente um servidor terá direito à li-

cença. (Redação dada pela Lei Complementar n. 855, de 15 de maio de 2017).
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Art. 140. A licença prevista no art. 139 será concedida no âmbito de cada 

Poder, pela autoridade responsável pela administração de pessoal, a requeri-

mento da interessada, mediante prova fornecida pelo juiz competente.

Art. 141 Fica garantida à servidora pública enquanto gestante, mudança 

de atribuições ou funções, nos casos em que houver recomendação médica 

oficial, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens do cargo.

Parágrafo único. Após o parto e término da licença à gestante, a servidora 

pública retornará às atribuições do seu cargo, independentemente de ato.

Seção V

Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família

Art. 142. O servidor público efetivo poderá obter licença por motivo de 

doença do cônjuge ou companheiro, filhos, pais e irmãos, mediante compro-

vação médica, desde que prove ser indispensável a sua assistência pessoal e 

que esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo.

§ 1º A comprovação da necessidade de acompanhamento do doente pelo 

servidor público será feita através do serviço social.

§ 2º A licença será concedida:

a) com remuneração integral, até um ano;

b) com redução de um terço, após este prazo até o vigésimo quarto mês; e

c) a partir do vigésimo quarto mês, sem remuneração.

§ 3º Não se considera assistência pessoal a representação pelo servidor 

público dos interesses econômicos ou comerciais do doente.

§ 4º Em qualquer hipótese, a licença prevista neste artigo será obrigato-

riamente renovada de três em três meses.

§ 5º Em casos especiais, poderá ser dispensada a ida do doente ao órgão 

médico de pessoal do Estado, aceitando-se laudo fornecido por outra institui-

ção médica oficial da União, de outro Estado ou dos Municípios, ou entidades 

sediadas fora do País.
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Seção VI

Da Licença por Motivo de Deslocamento do Cônjuge ou Companheiro

Art. 143. Será concedida licença ao servidor público efetivo para acompa-

nhar cônjuge ou companheiro, também servidor público efetivo, que for deslo-

cado para servir em outro ponto do território estadual, ou fora deste, inclusive 

para o exterior, ou, ainda, quando eleito para exercício de mandato eletivo ou 

nomeado para cargo público que implique transferência de residência.

§ 1º A licença dependerá de requerimento devidamente instruído e será 

concedida pelo prazo de até quatro anos e sem remuneração.

§ 2º Existindo no novo local, repartição do serviço público estadual em 

que possa exercer o seu cargo, o servidor público efetivo será nela localiza-

do e nela terá exercício enquanto ali durar a permanência de seu cônjuge ou 

companheiro.

§ 3º Finda a causa da licença, o servidor público efetivo deverá reassumir o 

exercício dentro de trinta dias, sob pena de ficar incurso em abandono de cargo.

§ 4º Caberá ao dirigente de cada Poder e aos dirigentes dos órgãos da 

administração indireta a concessão da licença de que trata este artigo.

Seção VII

Da Licença para o Serviço Militar Obrigatório

Art. 144. Ao servidor público efetivo que for convocado para o serviço mili-

tar obrigatório e outros encargos da segurança nacional, será concedida licença 

com remuneração, na forma e condições previstas na legislação específica.

§ 1º A licença será concedida à vista de documento oficial que prove a 

incorporação.

§ 2º Concluído o serviço militar obrigatório, o servidor público efetivo terá 

o prazo de quinze dias para reassumir o exercício do cargo.

§ 3º A licença de que trata este artigo será concedida pelo dirigente de 

cada Poder, ou por dirigente de autarquia ou fundação pública.
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Seção VIII

Da Licença para Atividade Política

Art. 145. O servidor público terá direito à licença quando candidato a car-

go eletivo, na forma e condições previstas na legislação específica.

Parágrafo único. A licença prevista neste artigo será concedida por ato da 

autoridade competente e comunicada ao setor de pessoal do órgão ou enti-

dade para fins de assentamentos funcionais.

Seção IX

Da Licença para trato de Interesses Particulares

Da Licença para trato de Interesses Particulares e Licença Especial

(Redação dada pela Lei Complementar n. 137, de 11 de janeiro de 1999).

Art. 146. A critério da administração, poderá ser concedido ao servidor 

público estável licença para o trato de interesses particulares, sem remune-

ração, pelo prazo de até 04 (quatro) anos consecutivos.

Art. 146 A critério da Administração poderá ser concedida ao servidor pú-

blico estável, licença para o trato de interesses particulares, sem remunera-

ção, pelo prazo de até 03 (três) anos consecutivos, prorrogável uma única vez 

por período não superior a esse limite. (Redação dada pela Lei Complementar 

n. 157, de 25 de junho de 1999).

Art. 146. A critério da administração, poderá ser concedido ao servidor 

público estável licença para o trato de interesses particulares, sem remune-

ração, pelo prazo máximo de até dez anos. (Redação dada pela Lei Comple-

mentar n. 208, de 23 de agosto de 2001).

§ 1º Requerida a licença, o servidor público aguardará em exercício a de-

cisão.

§ 2º A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do ser-

vidor público ou no interesse do serviço.
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§ 3º Não se concederá nova licença, com igual finalidade, antes de decor-

rido período igual ao prazo de licença.

§ 3º Os servidores públicos em licença para trato de interesses particula-

res, sem remuneração, poderão prorrogá-la por um período cuja somatória 

não ultrapasse a 06 (seis) anos. (Redação dada pela Lei Complementar n. 

157, de 25 de junho de 1999).

§ 3º Os servidores públicos em licença para trato de interesses particu-

lares, sem remuneração, poderão prorrogá-la por mais de um período cuja 

somatória não ultrapasse a dez anos. (Redação dada pela Lei Complementar 

n. 208, de 23 de agosto de 2001).

§ 4º A licença prevista neste artigo não será concedida a servidor público 

em estágio probatório, nem ao servidor público que tenha sido colocado à 

disposição de qualquer órgão estranho ao de sua lotação e que, após o retor-

no não haja permanecido a serviço do órgão de origem por prazo igual ao do 

afastamento.

§ 5º Não poderá obter a licença de que trata este artigo o servidor públi-

co que esteja obrigado à devolução ou indenização aos Cofres do Estado, a 

qualquer título.

§ 6º O servidor público estável licenciado na forma deste artigo continua 

como segurado do instituto de previdência e assistência dos servidores do Es-

tado, cabendo-lhe recolher as contribuições devidas junto à entidade referida.

§ 6º O servidor público estável licenciado na forma deste artigo continua 

como segurado do instituto de previdência e assistência dos servidores do 

Estado, sendo facultado o recolhimento das contribuições devidas junto à 

entidade referida como condição para o cômputo do período de licença para 

fins de aposentadoria. (Redação dada pela Lei Complementar n. 938, de 9 de 

janeiro de 2020)

§ 7º Na hipótese da licença ser interrompida no interesse do serviço, o 

servidor público estável terá o prazo de trinta dias para assumir o exercício.
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§ 8º Compete ao Secretário de Estado responsável pela administração de 

pessoal, na administração direta, e aos dirigentes de autarquias e fundações pú-

blicas, na administração indireta, a concessão da licença de que trata este artigo.

§ 9º Nos Poderes Legislativo e Judiciário, a licença de que trata este artigo 

será concedida pela autoridade indicada em seus respectivos regulamentos.

§ 10 A inobservância da exigência contida no § 6º implicará interrupção 

da licença.

§ 11 A requerimento do interessado e observada a conveniência adminis-

trativa, poderá ser concedida ao servidor público estável, detentor de cargo 

efetivo, licença especial remunerada pelo prazo de 04 (quatro) anos. (Dispo-

sitivo incluído pela Lei Complementar n. 137, de 11 de janeiro de 1999). (Dis-

positivo revogado pela Lei Complementar n. 938, de 9 de janeiro de 2020)

§ 12 O servidor licenciado através de licença especial perceberá: (Disposi-

tivo incluído pela Lei Complementar n. 137, de 11 de janeiro de 1999). (Dis-

positivo revogado pela Lei Complementar n. 938, de 9 de janeiro de 2020)

a) no primeiro ano de afastamento, 30% (trinta por cento) de sua remu-

neração mensal permanente, excluída a gratificação de produtividade; (Dis-

positivo revogado pela Lei Complementar n. 938, de 9 de janeiro de 2020)

b) no segundo ano de afastamento, 20% (vinte por cento) de sua remu-

neração, excluída a gratificação de produtividade; (Dispositivo revogado pela 

Lei Complementar n. 938, de 9 de janeiro de 2020)

c) no terceiro ano de afastamento, 10% (dez por cento) de sua remunera-

ção, excluída a gratificação de produtividade; (Dispositivo revogado pela Lei 

Complementar n. 938, de 9 de janeiro de 2020)

d) no quarto ano de afastamento, 5% (cinco por cento) de sua remunera-

ção, excluída a gratificação de produtividade. (Dispositivo revogado pela Lei 

Complementar n. 938, de 9 de janeiro de 2020)

§ 13 A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo em virtude de 

interesse da Administração. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar n. 

137, de 11 de janeiro de 1999). (Dispositivo revogado pela Lei Complementar 

n. 938, de 9 de janeiro de 2020)
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§ 14 A licença prevista neste artigo não será concedida a servidor público 

em estágio probatório. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar n. 137, de 

11 de janeiro de 1999). (Dispositivo revogado pela Lei Complementar n. 938, 

de 9 de janeiro de 2020)

§ 15 O servidor público estável licenciado na forma deste artigo continua 

como segurado da Previdência Estadual. (Dispositivo incluído pela Lei Com-

plementar n. 137, de 11 de janeiro de 1999). (Dispositivo revogado pela Lei 

Complementar n. 938, de 9 de janeiro de 2020)

§ 16 A concessão da licença de que trata o presente artigo será da compe-

tência do Secretário da Administração e dos Recursos Humanos (SEAR). (Dis-

positivo incluído pela Lei Complementar n. 137, de 11 de janeiro de 1999). 

(Dispositivo revogado pela Lei Complementar n. 938, de 9 de janeiro de 2020)

§ 17 O servidor afastado em licença para trato de interesse particular que 

retornar à atividade somente poderá obter a licença de que trata este artigo 

decorrido o prazo de 01 (um) ano contado da data em que reassumir o exer-

cício do seu cargo efetivo. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar n. 137, 

de 11 de janeiro de 1999).

§ 18 O período de afastamento do servidor em gozo de licença especial 

será contado exclusivamente para aposentadoria. (Dispositivo incluído pela 

Lei Complementar n. 137, de 11 de janeiro de 1999). (Dispositivo revogado 

pela Lei Complementar n. 938, de 9 de janeiro de 2020)

Seção X

Da Licença para o desempenho de Mandato Classista

Art. 147. É assegurado ao servidor público, na forma do art. 122, IX, o 

direito à licença para o desempenho de mandato em associação de classe, 

sindicato, federação ou confederação, representativos da categoria de servi-

dores públicos, com todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo. (Vide 

Lei n. 5.356, de 27 de dezembro de 1996)
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§ 1º Somente poderão ser licenciados servidores públicos eleitos para 

cargos de diretoria nas referidas entidades, em qualquer grau, até o máximo 

de oito, na forma da lei.

§ 2º A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada 

no caso de reeleição.

§ 3º Quando for o servidor público ocupante de dois cargos em regime de 

acumulação legal e atendido o disposto no caput relativamente a ambos os 

cargos, poderá a licença de que trata este artigo ser concedida em ambos os 

cargos, quando forem os mesmos integrantes da categoria representada.

§ 4º Compete ao dirigente de cada Poder e aos das autarquias e fundações 

públicas a concessão da licença prevista neste artigo.

§ 5º Ao ocupante de cargo em comissão ou exercente de função gratifica-

da não se concederá a licença de que trata este artigo.

§ 6º A licença remunerada prevista neste artigo estende-se aos exercen-

tes de mandato eletivo de cargo de Direção nos Conselhos Federais e Regio-

nais representativos das categorias profissionais. (Dispositivo incluído pela 

Lei Complementar n. 252, de 12 de julho de 2012). (Declarado inconstitucio-

nal pela ADIN n. 2715, em 28.08.2018)

Seção XI

Da Licença-Paternidade

Art. 148. A licença-paternidade será concedida ao servidor público pelo 

parto de sua esposa ou companheira, para fins de dar-lhe assistência, duran-

te o período de cinco dias, a contar da data do nascimento do filho.

Art. 148. O servidor público terá direito, pelo nascimento ou adoção de 

filhos, à licença-paternidade de 20 (vinte) dias consecutivos. (Redação dada 

pela Lei Complementar n. 852, de 6 de abril de 2017).

§ 1º O nascimento deverá ser comprovado mediante certidão do registro civil.
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§ 1º O nascimento e a adoção deverão ser comprovados de acordo com a 

legislação civil. (Redação dada pela Lei Complementar n. 852, de 6 de abril 

de 2017).

§ 2º Compete ao chefe imediato do servidor público a concessão da li-

cença de que trata este artigo, comunicando ao setor de pessoal do órgão ou 

entidade para fins de assentamentos funcionais.

§ 3º Em caso de óbito da gestante, no parto, o pai servidor público, na 

condição de responsável pela guarda da criança, fará jus à licença de até 180 

(cento e oitenta) dias para cuidar do filho. (Dispositivo incluído pela Lei Com-

plementar n. 852, de 6 de abril de 2017).

CAPÍTULO VI

DO DIREITO DE PETIÇÃO

Seção I

Da Formalização dos Expedientes

Art. 149. É assegurado ao servidor público o direito de requerer ou repre-

sentar, pedir reconsideração e recorrer aos poderes públicos.

§ 1º O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo 

e encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordi-

nado o requerente.

§ 2º O requerimento poderá ser apresentado através de procurador legal-

mente constituído.

Art. 150. A representação será obrigatoriamente apreciada pela autorida-

de superior àquela contra a qual é formulada.

Art. 151 O pedido de reconsideração será dirigido à autoridade que houver 

expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.

Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que 

trata os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de cinco dias e 

decididos dentro de trinta dias.
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Art. 152. Caberá recurso:

I – do indeferimento do pedido de reconsideração;

II – das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos.

Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente supe-

rior à que tiver expedido o ato ou proferido a decisão e, sucessivamente, em 

escala ascendente, às demais autoridades.

Art. 153. A autoridade recorrida poderá, alternativamente, reconsiderar 

a decisão ou submeter o feito, devidamente instruído, à apreciação da auto-

ridade superior.

Art. 154 O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de re-

curso é de trinta dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, 

da decisão recorrida.

Art. 155. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da 

autoridade recorrida.

Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou 

do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado.

Seção II

Da Prescrição

Art. 156. O direito de pleitear na esfera administrativa e o evento punível 

prescreverão:

I – em cinco anos:

a) quanto aos atos de demissão e cassação de aposentadoria ou disponi-

bilidade;

b) quanto aos atos que impliquem pagamento de vantagens pecuniárias 

devidas pela Fazenda Pública estadual, inclusive diferenças e restituições;

II – em dois anos, quanto às faltas sujeitas à pena de suspensão; e

III – em cento e oitenta dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo 

for fixado em lei.
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Art. 157. O prazo da prescrição contar-se-á da data da publicação oficial 

do ato impugnado ou, da data da ciência, pelo interessado, quando não pu-

blicado.

§ 1º Para a revisão do processo administrativo-disciplinar, a prescrição 

contar-se-á da data em que forem conhecidos os atos, fatos ou circunstâncias 

que deram motivo ao pedido de revisão.

§ 2º Em se tratando de evento punível, o curso da prescrição começa a 

fluir da data do referido evento e interrompe-se pela abertura da sindicância 

ou do processo administrativo-disciplinar.

Art. 158. A falta também prevista na lei penal como crime ou contraven-

ção prescreverá juntamente com este.

Art. 159 O requerimento, o pedido de reconsideração e o recurso, quando 

cabíveis, interrompem a prescrição.

Art. 160. Para o exercício do direito de petição, é assegurada ao servidor 

público ou a procurador por ele constituído, vista, na repartição, do processo 

ou documento.

CAPÍTULO VII

DA DISPONIBILIDADE

DA EXTINÇÃO E DA DECLARAÇÃO DE DESNECESSIDADE 

DE CARGO E DA DISPONIBILIDADE

(Redação dada pela Lei Complementar n. 173, de 04 de janeiro de 2000)

Art. 161. Extinto o cargo ou declarada, pelo chefe do Poder competente 

a sua desnecessidade, em ato motivado, o servidor público estável ficará em 

disponibilidade, com direito à percepção do vencimento e vantagens perma-

nentes, em valores integrais.

Art. 161. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor 

público estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao 

tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. (Reda-

ção dada pela Lei Complementar n. 173, de 04 de janeiro de 2000).
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§ 1º Considerar-se-á como remuneração para os efeitos deste Artigo, o 

vencimento de cargo efetivo que o servidor público estiver exercendo, acres-

cido das vantagens pecuniares de caráter permanente estabelecidas em Lei. 

(Dispositivo incluído pela Lei Complementar n. 173, de 04 de janeiro de 2000).

§ 2º Para o cálculo da proporcionalidade será considerado um trinta e 

cinco avos da remuneração a que se refere o parágrafo anterior, por ano de 

serviço, se o homem, e um trinta avos, se mulher. (Dispositivo incluído pela 

Lei Complementar n. 173, de 04 de janeiro de 2000).

§ 3º No caso de servidor cujo trabalho lhe assegura o direito à aposenta-

doria especial, definida em Lei, o valor da remuneração a ele devida durante 

a disponibilidade, terá por base a proporção anual correspondente ao respec-

tivo tempo mínimo para a concessão da aposentadoria especial. (Dispositivo 

incluído pela Lei Complementar n. 173, de 04 de janeiro de 2000).

§ 4º O servidor em disponibilidade terá direito ao décimo terceiro venci-

mento, em valor equivalente ao que recebe em disponibilidade. (Dispositivo 

incluído pela Lei Complementar n. 173, de 04 de janeiro de 2000).

§ 5º O servidor em disponibilidade terá direito ao Salário-Família. (Dispo-

sitivo incluído pela Lei Complementar n. 173, de 04 de janeiro de 2000).

Art. 162. Restabelecido o cargo, ainda que modificada a sua denomi-

nação, nele será obrigatoriamente aproveitado o servidor público posto em 

disponibilidade.

Art. 163 A declaração da desnecessidade de cargos nas autarquias e 

fundações públicas poderá ser promovida por ato do dirigente do respectivo 

órgão ao qual o cargo se subordinar.

Art. 164. O servidor público em disponibilidade que se tornar inválido 

será aposentado, independentemente do tempo de serviço constante de seu 

assentamento funcional.
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TÍTULO V

CAPÍTULO ÚNICO

DO TEMPO DE SERVIÇO

Art. 165. É computado para todos os efeitos o tempo de serviço público 

efetivamente prestado ao Estado do Espírito Santo, desde que remunerado.

Art. 166 São considerados como de efetivo exercício, salvo nos casos ex-

pressamente definidos em norma específica, os afastamentos e as ausências 

ao serviço em virtude de:

I – férias;

II – exercício em órgãos de outro Poder ou em autarquias e fundações 

públicas, do próprio Estado;

III – frequência a curso de formação inicial e participação em programa de 

treinamento regularmente instituído;

IV – desempenho de mandato eletivo federal, estadual e municipal;

V – abonos previstos nos arts. 30 e 32;

VI – licenças;

a) por gestação, adoção, lactação e paternidade;

b) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;

c) por convocação para o serviço militar obrigatório;

d) para atividade política, quando remunerada;

e) para desempenho de mandato classista;

VII – deslocamento para nova sede, conforme previsto no art. 36;

VIII – participação em competição desportiva oficial ou convocação para 

integrar representação desportiva, no país ou no exterior, conforme dispuser 

o regulamento;

IX – participação em congressos e outros certames culturais, técnicos e 

científicos;

X – cumprimento de missão de interesse de serviço;
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XI – frequência a curso de aperfeiçoamento, atualização ou especialização 

que se relacione com as atribuições do cargo efetivo de que seja titular;

XII – convênio em que o Estado se comprometa a participar com pessoal;

XIII – interregno entre a exoneração de um cargo, dispensa ou rescisão 

de contrato com órgão público estadual e o exercício em outro cargo público 

também estadual, quando o interregno se constituir de dias não úteis;

XIV – afastamento preventivo, se inocentado a final;

XV – férias-prêmio;

XVI – prisão por ordem judicial, quando vier a ser considerado inocente.

XVII – licença para tratamento da própria saúde de até sessenta dias, 

ininterruptos ou não, por ano de efetivo exercício. (Dispositivo incluído pela 

Lei Complementar n. 880, de 26 de dezembro de 2017)

Art. 167. O tempo de afastamento do servidor público para o exercício 

de mandato eletivo será computado para todos os efeitos legais, exceto para 

promoção por merecimento.

Art. 168 É contado para efeito de aposentadoria, disponibilidade e adi-

cional de tempo de serviço, o tempo de serviço público prestado à União, aos 

demais Estados, aos Municípios, Territórios e suas Autarquias e Fundações 

Públicas.

Art. 168. É contado para efeito de aposentadoria e disponibilidade, o tem-

po de serviço público prestado à União, aos demais Estados, aos Municípios, 

Territórios e suas Autarquias e Fundações Públicas. (Redação dada pela Lei 

Complementar n. 89, de 27 de dezembro de 1996).

Parágrafo único. O tempo de serviço a que se refere este artigo não pode-

rá ser contado com quaisquer acréscimos ou em dobro.

Art. 169. Contar-se-á para efeito de aposentadoria e disponibilidade:

I – licença para tratamento da própria saúde e de pessoa da família;

II – serviço prestado sob qualquer forma de admissão, desde que remu-

nerado pelos Cofres do Estado;

III – afastamento por aposentadoria ou disponibilidade;
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IV – serviço militar obrigatório e outros encargos de segurança nacional;

V – serviço prestado à instituição de caráter privado que tiver sido trans-

formada em estabelecimento ou órgão do serviço público estadual;

VI – período de serviço militar ativo prestado durante a paz, computando-

-se pelo dobro o tempo em operação de guerra;

VII – licença para atividade política nos termos do art. 145;

VIII – o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo fe-

deral, estadual ou municipal anterior ao ingresso no serviço público estadual.

Art. 170. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado 

concomitantemente em mais de um cargo, emprego ou função em órgãos ou 

entidades dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal, Territórios, Muni-

cípios e suas autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista 

e empresas públicas.

Art. 171 Em caso de aposentadoria por um dos cargos exercidos em regime 

de acumulação, as parcelas de tempo de serviço não concomitantes que não 

forem utilizadas, poderão sê-lo em relação ao outro cargo, para idêntico fim. 

(Dispositivo revogado pela Lei Complementar n. 938, de 9 de janeiro de 2020)

Art. 172. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão 

convertidos em anos, considerado o ano como de trezentos e sessenta e cinco 

dias, salvo quando bissexto.

Art. 173 No caso de apuração para fins de aposentadoria e disponibilida-

de, feita, a conversão a que se refere o artigo anterior, os dias restantes, até 

cento e oitenta e dois, não serão computados, arredondando-se este tempo 

para um ano, quando excederem esse número. (Dispositivo revogado pela Lei 

Complementar n. 80, de 29 de fevereiro de 1996)

Art. 174. O tempo de serviço público estadual será computado a vista de 

registros próprios que comprovem a frequência do servidor público.

Art. 175 O tempo de serviço prestado a outros Poderes do próprio Estado, 

a órgãos da administração indireta, à União, a outros Estados, aos Municípios 

e Territórios, e em atividade privada será computado à vista de certidão pas-

sada pela autoridade competente.
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§ 1º A averbação de tempo de serviço será requerida em formulário pró-

prio, acompanhado das respectivas certidões, não sendo admitidas outras 

formas de comprovação de tempo de serviço.

§ 2º A certidão de tempo de serviço deverá conter a finalidade, os atos de 

admissão e dispensa, os afastamentos e seus motivos, as penalidades por-

ventura aplicadas, a conversão do tempo de serviço em anos, meses e dias, 

descontadas as faltas, ausências ou afastamentos não consideradas como de 

efetivo exercício e qual o regime jurídico do servidor público.

Art. 176. A ausência de elementos comprobatórios de tempo de serviço 

poderá ser suprida mediante justificação judicial, quando não houver a possi-

bilidade de apresentação de certidão de tempo de serviço, desde que funda-

mentada em um indício razoável de prova material, não sendo admitida prova 

exclusivamente testemunhal.

§ 1º A justificação judicial somente poderá ser aceita quando, em virtude 

de roubo, incêndio ou destruição, desaparecerem os documentos necessários 

à extração de certidão de tempo de serviço.

§ 2º A justificação judicial deverá ser instruída com certidão negativa da 

inexistência de registros funcionais, não sendo suficiente a declaração de que 

nada foi encontrado nos livros de ponto e folhas de pagamento.

§ 3º Não será objeto de averbação a justificação judicial que não for pro-

cessada com a assistência de representante legal do Estado, que deverá ser 

obrigatoriamente citado.

§ 4º Poderá ser também averbado o tempo apurado mediante justificação 

judicial, relativo a serviços que não tenham sido prestados ao próprio Estado, 

desde que tenha sido o respectivo tempo reconhecido pela unidade federativa 

competente ou pelo órgão previdenciário federal, que deverá fornecer a cer-

tidão referente ao mesmo.
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TÍTULO VI

CAPÍTULO ÚNICO

DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA

Art. 177. Por negociação coletiva, para fins desta Lei, entende-se o proce-

dimento pelo qual as entidades representativas dos servidores públicos civis 

e a administração pública estadual buscarão a superação democrática das 

divergências e conflitos que ocorrem em suas relações coletivas de trabalho.

Parágrafo único. A negociação coletiva será permanente, devendo ser pau-

tada nos princípios da transparência, garantidas as necessidades inadiáveis 

da população.

Art. 178. As negociações coletivas serão conduzidas por negociadores 

permanentes, indicados pelo chefe de cada Poder, com delegação de com-

petência para subscrever acordo escrito de trabalho com entidades sindicais.

§ 1º Os dirigentes de cada autarquia ou fundação pública também desig-

narão um negociador permanente que representará a entidade na negociação.

§ 2º Cada negociador permanente será designado com um suplente que 

atuará em seus impedimentos legais e afastamentos.

Art. 179. As negociações coletivas terão início com expediente enviado 

pela entidade sindical ou entidades sindicais ao negociador permanente res-

pectivo, contendo a minuta aprovada em assembleia geral acompanhada de 

breve justificação.

§ 1º O negociador permanente, recebendo o expediente no prazo máximo 

de quarenta e oito horas, designará dia, hora e local para o início das negocia-

ções, formando, com as reivindicações apresentadas, processos em cujos au-

tos serão acostadas atas das reuniões da negociação, subscritas pelas partes.

§ 2º O não cumprimento do disposto no parágrafo anterior constitui falta 

grave punível com suspensão.
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Art. 180. As negociações coletivas de trabalho serão realizadas em dois 

níveis:

I – negociação coletiva central em que serão analisadas as reivindicações 

de caráter mais abrangente e genérico que beneficiam a todos ou a maioria 

dos servidores públicos civis, tais como, política salarial, reajuste ou aumento 

real de vencimentos, diretrizes e planos de carreiras e de vencimentos, siste-

ma de promoções e outros; e

II – negociação coletiva setorial em que serão analisadas as reivindica-

ções de caráter mais específico tais como situação funcional, condições de 

trabalho e benefícios específicos relativos a cada Secretaria de Estado e, nos 

demais Poderes, autarquias e fundações públicas, em órgão equivalente.

§ 1º A negociação coletiva central é realizada entre os negociadores per-

manentes de cada Poder, em conjunto ou separadamente, e cada uma das 

entidades sindicais representativas de seus servidores civis.

§ 2º A negociação coletiva setorial é realizada pelo negociador permanen-

te de cada Secretaria de Estado e órgãos equivalentes nos demais Poderes, 

autarquias e as entidades sindicais representativas de seus servidores.

Art. 181. Ocorrendo impasse nas negociações, podem as partes indicar 

mediadores.

Art. 182 Das negociações coletivas, central ou setorial, resultarão acordos 

coletivos que deverão ser assinados pelas partes e transformados, em cada 

Poder, em projeto de lei a ser encaminhado à apreciação do Poder Legislativo.

Parágrafo único. Os acordos coletivos terão a duração que neles for esti-

pulada, quanto às matérias cuja eficácia não dependam de apreciação pela 

Assembleia Legislativa.
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TÍTULO VII

CAPÍTULO ÚNICO

DA LIVRE ASSOCIAÇÃO SINDICAL

Art. 183. Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da Constitui-

ção Federal, o direito à livre associação sindical, garantindo-se-lhe:

I – o direito à greve, que será exercido nos termos e nos limites definidos 

em lei complementar;

II – a inamovibilidade, desde o registro de sua candidatura à direção de 

órgão sindical até um ano após o final do mandato, exceto se a pedido;

III – licença para desempenho de mandato classista na forma do art. 147;

IV – a percepção do vencimento, benefícios e vantagens a que fizer jus, 

quando afastado para cargo de direção de entidade sindical;

V – a liberação para participar de fóruns e discussões sindicais, quando 

indicado pela entidade a que pertença; e

VI – o livre acesso, na qualidade de dirigente sindical, aos locais de tra-

balho de seus filiados.

Art. 184. Ao sindicato representativo de categoria de servidores públicos 

é assegurado:

I – a participação obrigatória nas negociações coletivas;

II – a obtenção, junto à administração pública, de informações de inte-

resse geral da categoria;

III – o direito de requerer, pedir reconsideração ou recorrer de decisões, 

para defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria de 

servidores públicos que representa;

IV – representar contra atos de autoridades, lesivos aos interesses dos 

servidores públicos.

V – o desconto em folha de pagamento, quanto aos seus filiados, do valor 

das mensalidades e da contribuição para custeio do sistema confederativo da 

representação sindical respectiva.
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Art. 185. A taxa de fortalecimento sindical ou assemelhada em favor da 

entidade sindical representativa do servidor público, deliberada em assem-

bleia geral da categoria, será descontada em folha de pagamento.

Parágrafo único. A taxa referida neste artigo incidirá sobre o vencimento 

ou remuneração dos servidores públicos integrantes da categoria profissional, 

independentemente de filiação, desde que o benefício resultante da atuação 

da entidade sindical seja extensivo a estes servidores, na forma definida em 

assembleia geral.

Art. 186. A devolução das contribuições ou taxas previstas nos arts. 184 

e 185, indevidamente descontadas do servidor público será de inteira respon-

sabilidade da entidade sindical respectiva.

Art. 187. Os descontos previstos nos arts. 184, V, e 185 serão efetuados 

sem qualquer custo, e repassados à entidade sindical respectiva no prazo de 

até dez dias.

Art. 188. Compete aos servidores públicos civis decidir sobre a oportuni-

dade de exercer o direito de greve e sobre os interesses que devam por meio 

dela defender.

TÍTULO VIII

DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 189. O Estado instituirá, mediante contribuição, planos e programas 

únicos de previdência e assistência social para seus servidores ativos e ina-

tivos e respectivos dependentes, neles incluída, entre outros benefícios, a 

assistência médica, odontológica, psicológica, hospitalar, ambulatorial e jurí-

dica, além de serviços de creche.
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Art. 190 A previdência, sob a forma de benefícios e serviços, será presta-

da pelo instituto de previdência e assistência estadual, ao qual será obrigato-

riamente filiado o servidor público, mediante contribuição do servidor público 

e do Estado.

Art. 191. A assistência médica, odontológica, psicológica, hospitalar e 

ambulatorial poderá ser prestada mediante convênio ou concessão de auxílio 

financeiro destinado especificamente a este fim, quando julgado conveniente.

Art. 192. Nenhum benefício ou serviço de previdência social poderá ser 

criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

Art. 193 Os benefícios de que trata o art. 194, I e alíneas e II, alínea “b”, 

serão concedidos pela autoridade competente, no âmbito de cada Poder ou 

entidade.

CAPÍTULO II

DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Art. 194. Os benefícios decorrentes do plano e programa único de previ-

dência são:

I – quanto aos servidores:

a) aposentadoria; (Dispositivo revogado pela Lei Complementar n. 282, 

de 22 de abril de 2004).

b) auxílio-natalidade; (Dispositivo revogado pela Lei Complementar n. 

282, de 22 de abril de 2004).

c) salário-família;

d) auxílio-doença;

II – quanto aos dependentes: (Dispositivos revogados pela Lei Comple-

mentar n. 282, de 22 de abril de 2004).

a) pensão por morte;

b) auxílio-funeral;

c) pecúlio;

d) auxílio-reclusão.
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Seção I

Da Aposentadoria

(Dispositivos revogados pela Lei Complementar n. 282, de 22 de abril de 2004).

Art. 195. O servidor público será aposentado: (Dispositivos revogados 

pela Lei Complementar n. 282, de 22 de abril de 2004).

I – por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando de-

corrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, con-

tagiosa ou incurável, especificada no art. 131, e proporcionais, nos demais 

casos.

II – compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos propor-

cionais ao tempo de serviço;

III – voluntariamente:

a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, se mulher, 

com proventos integrais;

b) aos trinta anos de efetivo exercício em funções de magistério, se pro-

fessor, e vinte e cinco, se professora, com proventos integrais;

c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, 

com proventos proporcionais ao tempo prestado; e

d) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta, se mu-

lher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

Parágrafo único. Nos casos de exercício de atividades consideradas perigo-

sas, insalubres ou penosas, a aposentadoria de que trata o inciso III, alíneas 

“a” e “c”, observará o disposto em lei federal específica. (Dispositivo revogado 

pela Lei Complementar n. 282, de 22 de abril de 2004).

Art. 196. A aposentadoria compulsória será automática e declarada por 

ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor público 

atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. (Dispositivo revogado 

pela Lei Complementar n. 282, de 22 de abril de 2004).
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Art. 197 A aposentadoria voluntária vigorará a partir da data da protoco-

lização do requerimento. (Dispositivos revogados pela Lei Complementar n. 

282, de 22 de abril de 2004).

§ 1º Na hipótese de aposentadoria por tempo de serviço, o servidor público 

que a requerer, juntando declaração por tempo de serviço expedida por órgão 

competente, afastar-se-á do exercício de suas funções, a partir da protocoli-

zação do pedido, através de comunicação à chefia imediata, considerando-se 

como de licença remunerada o período compreendido entre o afastamento e 

a publicação do respectivo ato.

§ 2º Caso a aposentadoria voluntária ocorra por implemento de idade, o 

servidor público que a requerer deverá juntar certidão de registro civil, apli-

cando-se-lhe o disposto no parágrafo anterior.

Art. 198. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para 

tratamento de saúde, por período não excedente a vinte e quatro meses, 

podendo ser concedida imediatamente após a verificação do estado de saúde 

do servidor público, nas hipóteses em que se reconheça ser a invalidez irre-

versível. ((Dispositivos revogados pela Lei Complementar n. 282, de 22 de 

abril de 2004).

§ 1º Expirado o período de licença e não estando em condições de reassu-

mir o exercício do cargo, o servidor público será submetido a nova inspeção 

médica e aposentado, se julgado inválido.

§ 2º O servidor público considerado inválido deverá afastar-se a partir da 

expedição do laudo médico competente, sendo o lapso de tempo compreen-

dido entre o término da licença e a publicação do ato de aposentadoria, con-

siderado, excepcionalmente, como de prorrogação de licença.

§ 3º O órgão médico de pessoal deverá fazer publicar os nomes dos ser-

vidores públicos considerados inválidos para o serviço público, logo após a 

expedição do laudo médico respectivo.
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§ 4º O servidor público aposentado por invalidez não poderá ocupar ne-

nhum outro cargo, função ou emprego público, devendo apresentar, anual-

mente, declaração de que não exerce nenhuma atividade remunerada, públi-

ca ou privada.

§ 5º A aposentadoria por invalidez será cassada automaticamente pela 

autoridade competente, se for constatado que o servidor público exerce qual-

quer outra atividade remunerada sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Art. 199. O provento da aposentadoria será calculado com base no ven-

cimento do cargo efetivo que o servidor público estiver exercendo, acrescido 

das vantagens de caráter permanente, e do valor da função gratificada, se 

recebida por tempo igual ou superior a doze meses, sendo revisto na mesma 

data e proporção, sempre que se modificar a remuneração dos servidores 

públicos em atividade.

Art. 199 O provento de aposentadoria será calculado com base no venci-

mento do cargo efetivo que o servidor público estiver exercendo, acrescido das 

vantagens de caráter permanente, sendo revisto na mesma data e proporção 

sempre que se modificar a remuneração do servidor em atividade. (Redação 

dada pela Lei Complementar n. 89, de 27 de dezembro de 1996). (Dispositivos 

revogados pela Lei Complementar n. 282, de 22 de abril de 2004).

§ 1º São extensivos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens pos-

teriormente concedidos ao servidor público em atividade, inclusive quando 

decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 

se deu a aposentadoria, na forma da lei

§ 2º O servidor público aposentado por invalidez com provento proporcio-

nal ao tempo de serviço, se acometido de quaisquer das moléstias especifica-

das no art. 131, passará a perceber provento integral.

§ 3º Na aposentadoria proporcional ao tempo de serviço, o provento não 

será inferior a um terço da remuneração da atividade, nem ao valor do menor 

vencimento do quadro de pessoal do respectivo Poder.
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§ 4º Ao servidor público efetivo, investido e em exercício de cargo de 

provimento em comissão, que contar, na data da aposentadoria ou na data 

em que completar setenta anos, mais de cinco anos ininterruptos, ou seis 

interrompidos, no exercício de cargo em comissão, fica facultado requerer a 

fixação dos proventos com base no valor do vencimento desse cargo.

§ 4º Os valores correspondentes ao exercício de cargos comissionados, 

funções gratificadas e funções de confiança integrarão os proventos de apo-

sentadoria quando o servidor público efetivo preencher, conjuntamente os 

seguintes requisitos: (Redação dada pela Lei Complementar n. 89, de 27 de 

dezembro de 1996). (Dispositivo revogado pela Lei Complementar n. 282, de 

22 de abril de 2004).

I – estar investido em cargo comissionado, ou no exercício de função gra-

tificada ou função de confiança na data do requerimento de aposentadoria, há 

05 (cinco) anos ininterruptos; e (Dispositivo incluído pela Lei Complementar 

n. 89, de 27 de dezembro de 1996).

II – contar, na data do requerimento, 10 (dez) anos de serviço ininterrupto 

ou não, no exercício de cargo comissionado, função gratificada ou função de 

confiança. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar n. 89, de 27 de de-

zembro de 1996).

§ 4º Os valores correspondentes ao exercício de cargos comissionados, fun-

ções gratificadas e funções de confiança, integrarão os proventos de aposenta-

doria, quando o servidor público preencher os seguintes requisitos: (Redação 

dada pela Lei Complementar n. 110, de 19 de dezembro de 1997). (Dispositi-

vos revogados pela Lei Complementar n. 282, de 22 de abril de 2004).

I – estar investido em cargo comissionado, ou no exercício de funções gra-

tificadas ou função de confiança na data do requerimento da aposentadoria, 

há 05 (cinco) anos ininterruptos ou;

II – contar na data do requerimento 10 (dez) anos de serviço, ininterrupto 

ou não, no exercício de cargo comissionado, função gratificada ou função de 

confiança.
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§ 5º Considera-se abrangida pelo disposto no parágrafo anterior a gratifi-

cação correspondente que o servidor público efetivo estiver percebendo por 

opção permitida na forma do art. 96. (Dispositivo revogado pela Lei Comple-

mentar n. 282, de 22 de abril de 2004).

§ 6º Sendo distintos os padrões do cargo em comissão ou os valores das 

gratificações recebidas por opção, o cálculo dos proventos tomará por base 

os valores computados nos doze meses imediatamente anteriores ao pedido 

de aposentadoria, à data da compulsoriedade desta ou do laudo médico que 

a determinar, observando;se:

I – a média dos respectivos vencimentos; e

II – o vencimento do cargo efetivo acrescido da média das gratificações.

§ 6º No cômputo dos 05 (cinco) anos a que se refere o § 4º deste artigo, 

serão considerados os distintos cargos de provimento em comissão ocupados 

pelo servidor nesse período, fixando os proventos com base na média dos úl-

timos 36 (trinta e seis) meses. (Redação dada pela Lei Complementar n. 89, 

de 27 de dezembro de 1996). (Dispositivo revogado pela Lei Complementar 

n. 282, de 22 de abril de 2004).

§ 7º No período de cinco anos referido no § 4º, será computado o exercí-

cio de cargo em comissão juntamente com cargo efetivo acrescido de função 

gratificada.

§ 7º A integração aos proventos de aposentadoria de valores relativos à 

função gratificada, função de confiança, gratificação especial para motoristas 

e a gratificação de função de chefia dos policiais civis, serão percebidas de 

acordo com o disposto nos §§ 4º, 5º e 6º, deste artigo.(Redação dada pela 

Lei Complementar n. 89, de 27 de dezembro de 1996). (Dispositivo revogado 

pela Lei Complementar n. 282, de 22 de abril de 2004).

§ 8º O servidor público inativo que tiver seus proventos calculados na for-

ma dos §§ 4º, 5º e 6º, poderá vir a optar pela sua revisão, de acordo com a 

regra que lhe for mais favorável. (Dispositivo revogado pela Lei Complemen-

tar n. 282, de 22 de abril de 2004).
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§ 9º É vedada a incorporação aos proventos de aposentadoria de valores 

decorrentes da ocupação de cargos de Secretário de Estado e outros de nível 

remuneratório equivalente. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar n. 

80, de 29 de fevereiro de 1996). (Dispositivo revogado pela Lei Complemen-

tar n. 282, de 22 de abril de 2004).

Art. 200. As gratificações pelo exercício de atividades em condições in-

salubres, perigosas e penosas e pela execução de trabalho com risco de vida 

incorporam-se ao provento, desde que percebidas, sem interrupção, nos últi-

mos cinco anos anteriores à inatividade. (Dispositivo revogado pela Lei Com-

plementar n. 282, de 22 de abril de 2004).

Parágrafo único. As gratificações a que se refere este artigo poderão ain-

da ser incluídas no cálculo do provento, quando percebidas por prazo infe-

rior, proporcionalmente ao tempo de serviço prestado nas mesmas condições. 

(Dispositivo revogado pela Lei Complementar n. 282, de 22 de abril de 2004).

Art. 201. A gratificação especial para motoristas incorpora-se ao provento 

desde que percebida nos doze últimos meses anteriores à data da aposentadoria. 

(Dispositivo revogado pela Lei Complementar n. 282, de 22 de abril de 2004).

Art. 202 O ocupante de cargo de provimento em comissão será aposentado 

quando tornado inválido em virtude de acidente ou agressão não provocada, 

ocorridos em serviço, de doença profissional ou acometido de doença grave, 

contagiosa ou incurável especificada no art. 131. (Dispositivo revogado pela 

Lei Complementar n. 282, de 22 de abril de 2004).

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a aposentadoria será integral. 

(Dispositivo revogado pela Lei Complementar n. 282, de 22 de abril de 2004).

Art. 203. O servidor público que tenha estado investido em cargo de provi-

mento em comissão durante trinta e cinco anos, se do sexo masculino, ou trin-

ta anos, se do sexo feminino, fará jus à aposentadoria com proventos integrais, 

sendo estes calculados de acordo com o estabelecido no art. 199. (Dispositivos 

revogados pela Lei Complementar n. 282, de 22 de abril de 2004).
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§ 1º Aos servidores públicos ocupantes de cargos comissionados, no Poder 

Executivo, Legislativo e Judiciário, aplicam-se, para fins de aposentadoria por 

tempo de serviço, o disposto nos Artigos 168, 169, I, II, IV, V e VI, 172, 173, 
174, 175 e 176 da Lei Complementar n. 46 de 31 de janeiro de 1994. (Dis-
positivo incluído pela Lei Complementar n. 53, de 28 de novembro de 1994). 
(Dispositivo com eficácia suspensa pela ADIN n. 1200, em 12.05.1995).

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se aos servidores que requererem suas apo-
sentadorias após completarem 5 (cinco) anos ininterruptos, ou 7 (sete) inter-
rompidos, no exercício de Cargo Comissionado ou emprego temporário. (Dis-
positivo incluído pela Lei Complementar n. 53, de 28 de novembro de 1994). 
(Dispositivo com eficácia suspensa pela ADIN n. 1200, em 12.05.1995).

Art. 204. A aposentadoria por invalidez poderá, a critério da administra-
ção e por requerimento do servidor público ser, na forma da lei, transformada 
em seguro-reabilitação, custeado pelo Estado, visando reintegrá-lo em fun-
ções compatíveis com suas aptidões. (Dispositivo revogado pela Lei Comple-
mentar n. 282, de 22 de abril de 2004).

Art. 205. A obtenção de aposentadoria havida por fraude, dolo ou má-fé, 
implicará devolução à Fazenda Pública estadual do total auferido, com valores 
atualizados, sem prejuízo da ação penal cabível. (Dispositivo revogado pela 
Lei Complementar n. 282, de 22 de abril de 2004).

Art. 206. Ao servidor público aposentado será pago o décimo terceiro 
salário anualmente, no mês da aposentadoria. (Dispositivo revogado pela Lei 
Complementar n. 282, de 22 de abril de 2004).

Seção II
Do Auxílio-Natalidade

(Dispositivos revogados pela Lei Complementar n. 282, de 22 de abril de 2004).
Art. 207. Será concedido auxílio-natalidade à servidora pública gestante 

ou ao servidor público, pelo parto de sua esposa ou companheira não servi-
dora pública, em valor correspondente ao menor vencimento do quadro de 
pessoal do respectivo Poder. (Dispositivos revogados pela Lei Complementar 

n. 282, de 22 de abril de 2004).
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§ 1º Em caso de nascimento de mais de um filho, serão devidos tantos 

auxílios-natalidade quantos forem os filhos nascidos.

§ 2º Ocorrendo o caso de natimorto, será devido o auxílio-natalidade, 

desde que comprovado que a gestação já estava pelo menos, no sexto mês.

Art. 208. Será concedido auxílio especial por adoção, ao servidor público 

adotante de menor de idade, em valor igual ao do auxílio-natalidade, me-

diante comprovação judicial. (Dispositivo revogado pela Lei Complementar n. 

282, de 22 de abril de 2004).

Seção III

Do Salário-Família

Art. 209. O salário-família é devido ao servidor público ativo ou inativo, 

por dependente econômico.

Parágrafo único. Consideram-se dependentes econômicos, para efeito de 

percepção do salário-família:

I – o cônjuge ou companheiro e os filhos, de qualquer condição, inclusive 

os enteados, os adotivos e o menor que viva sob a tutela, a guarda e susten-

to do servidor público mediante autorização judicial, até vinte e um anos de 

idade ou, se estudante, até vinte e quatro anos ou, ainda, se inválido com 

qualquer idade; e

II – a mãe, o pai, a madrasta e o padrasto se inválidos.

Art. 210. Não se configura a dependência econômica quando o depen-

dente do salário-família perceber rendimento do trabalho de qualquer fonte, 

inclusive pensão ou provento de aposentadoria, em valor igual ou superior ao 

salário mínimo.

Art. 211 O pagamento do salário-família ao servidor público far-se-á:

I – a um dos pais, quando viverem em comum;

II – a pai ou mãe, quando separados, e conforme a guarda dos depen-

dentes.

§ 1º Equiparam-se ao pai e a mãe, o padrasto e a madrasta e, na falta 

destes, os representantes legais dos incapazes.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEC2822004.html#sess%C3%A3oII
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEC2822004.html#sess%C3%A3oII


1691

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 2º O salário-família será devido a partir do mês em que tiver ocorrido 

o fato ou ato que lhe der origem e deixará de ser devido no mês seguinte ao 

ato ou fato que determinar sua supressão.

§ 3º Em caso de falecimento do servidor público, o salário-família continu-

ará a ser pago aos seus beneficiários diretamente ou através de seus repre-

sentantes legais, até as idades-limite.

Art. 212. O valor do salário-família corresponderá à metade do valor atri-

buído à Unidade Padrão Fiscal do Espírito Santo – UPFES.

Parágrafo único. O valor do salário-família por dependente incapaz corres-

ponde ao dobro do valor estabelecido neste artigo.

Art. 213. O salário-família não está sujeito a qualquer tributo, nem ser-

virá de base para qualquer contribuição, inclusive para a previdência social.

Seção IV

Do Auxílio-Doença

Art. 214. O auxílio-doença será concedido ao servidor público ativo após 

o período de doze meses consecutivos em gozo de licença, em consequência 

das doenças especificadas no art. 131. (Dispositivo revogado pela Lei Com-

plementar n. 880, de 26 de dezembro de 2017)

Parágrafo único. O auxílio-doença terá o valor equivalente a um mês de 

remuneração do beneficiário.

Seção V

Do Auxílio-Funeral

(Dispositivos revogados pela Lei Complementar n. 282, de 22 de abril de 2004).

Art. 215. O auxílio-funeral será concedido à pessoa que comprovar ter cus-

teado o enterro do servidor público falecido, ainda que ao tempo de sua morte 

estivesse em disponibilidade ou aposentado, em valor correspondente a cinco 

vezes o valor do menor vencimento do quadro de pessoal do respectivo Poder. 

(Dispositivo revogado pela Lei Complementar n. 282, de 22 de abril de 2004).
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Parágrafo único. O auxílio-funeral será pago no prazo de cinco dias úteis, 

após o requerimento por meio de procedimento sumaríssimo.

Art. 216. Será assegurado o pagamento de translado até a sede de traba-

lho, do corpo do servidor público falecido fora desta, no desempenho do cargo. 

(Dispositivo revogado pela Lei Complementar n. 282, de 22 de abril de 2004).

Seção VI

Da Pensão Por Morte

(Dispositivo revogado pela Lei Complementar n. 282, de 22 de abril de 2004).

Art. 217. Aos dependentes do servidor público falecido será assegura-

da pensão, na forma da legislação específica. (Dispositivo revogado pela Lei 

Complementar n. 282, de 22 de abril de 2004).

Seção VII

Do Pecúlio

(Dispositivo revogado pela Lei Complementar n. 282, de 22 de abril de 2004).

Art. 218. Por ocasião do falecimento do servidor público, será assegurado 

aos seus dependentes ou herdeiros a percepção de importância em dinheiro, 

a título de pecúlio, na forma definida em lei. (Dispositivo revogado pela Lei 

Complementar n. 282, de 22 de abril de 2004).

Seção VIII

Do Auxílio-Reclusão

(Dispositivo revogado pela Lei Complementar n. 282, de 22 de abril de 2004).

Art. 219. Será assegurado o pagamento de auxílio-reclusão aos depen-

dentes do servidor público detento ou recluso, que não esteja percebendo 

qualquer remuneração pelos Cofres do Estado, na forma da lei. (Dispositivo 

revogado pela Lei Complementar n. 282, de 22 de abril de 2004).
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TÍTULO IX

DO REGIME DISCIPLINAR

CAPÍTULO I

DOS DEVERES DO SERVIDOR PÚBLICO

Art. 220. São deveres do servidor público:

I – ser assíduo e pontual ao serviço;

II – guardar sigilo sobre assuntos da repartição;

III – tratar com urbanidade os demais servidores públicos e o público em geral;

IV – ser leal às instituições constitucionais e administrativas a que servir;

V – exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo ou função;

VI – observar as normas legais e regulamentares;

VII – obedecer às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

VIII – levar ao conhecimento da autoridade as irregularidades de que 

tiver ciência em razão do cargo ou função;

IX – zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público;

X – providenciar para que esteja sempre em ordem no assentamento in-

dividual, a sua declaração de família;

XI – atender com presteza e correção:

a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas 

as protegidas por sigilo;

b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclare-

cimentos de situações de interesse pessoal;

c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública estadual;

XII – manter conduta compatível com a moralidade pública;

XIII – representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder, de que 

tenha tomado conhecimento, indicando elementos de prova para efeito de 

apuração em processo apropriado;

XIV – comunicar no prazo de quarenta e oito horas ao setor competente, a 

existência de qualquer valor indevidamente creditado em sua conta bancária.
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CAPÍTULO II

DAS PROIBIÇÕES

Art. 221. Ao servidor público é proibido:

I – ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização 

do chefe imediato;

II – recusar fé a documentos públicos;

III – referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso a autoridades pú-

blicas ou a atos do poder público, ou outro, admitindo-se a crítica em trabalho 

assinado;

IV – manter, sob sua chefia imediata, cônjuge, companheira ou parente 

até o segundo grau civil;

V – utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou 

atividades particulares;

VI – opor resistência injustificada ao andamento de documento e proces-

so ou à realização de serviços;

VII – retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer 

documento ou objeto do local de trabalho;

VIII – cometer a outro servidor público atribuições estranhas às do cargo 

que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias ou nas hipóte-

ses previstas nesta Lei;

IX – compelir ou aliciar outro servidor público a filiar-se a associação pro-

fissional ou sindical ou a partido político;

X – cometer a pessoa estranha ao serviço, fora dos casos previstos em lei, 

o desempenho de encargo que lhe competir ou a seu subordinado;

XI – atuar, como procurador ou intermediário, junto a órgãos públicos es-

taduais, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais 

e percepção de remuneração ou proventos de cônjuge, companheiro e paren-

tes até terceiro grau civil;

XII – fazer afirmação falsa, como testemunha ou perito, em processo ad-

ministrativo-disciplinar;
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XIII – dar causa a sindicância ou processo administrativo-disciplinar, im-

putando a qualquer servidor público infração de que o sabe inocente;

XIV – praticar o comércio de bens ou serviços, no local de trabalho, ainda 

que fora do horário normal do expediente;

XV – representar em contrato de obras, de serviços, de compra, de ar-

rendamento e de alienação sem a devida realização do processo de licitação 

pública competente;

XVI – praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la;

XVII – entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exi-

gências legais ou continuar a exercê-las sem autorização, depois de saber 

oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso;

XVIII – solicitar ou receber propinas, presentes, empréstimos pessoais ou 

vantagens de qualquer espécie, para si ou para outrem, em razão do cargo;

XIX – participar, na qualidade de proprietário, sócio ou administrador, de 

empresa fornecedora de bens e serviços, executora de obras ou que realize 

qualquer modalidade de contrato, de ajuste ou compromisso com o Estado;

XX – praticar usura sob qualquer de suas formas;

XXI – falsificar, extraviar, sonegar ou inutilizar livro oficial ou documento 

ou usá-los sabendo-os falsificados;

XXII – retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou pra-

ticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou senti-

mento pessoal;

XXIII – dar causa, mediante ação ou omissão, ao não recolhimento, no 

todo ou em parte, de tributos, ou contribuições devidas ao Estado;

XXIV – facilitar a prática de crime contra a Fazenda Pública Estadual;

XXV – valer-se ou permitir dolosamente que terceiros tirem proveito de 

informação, prestígio ou influência obtidas em função do cargo, para lograr, 

direta ou indiretamente proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da 

dignidade da função pública; e

XXVI – exercer quaisquer atividades incompatíveis com o exercício do 

cargo ou função, ou ainda, com o horário de trabalho.
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CAPÍTULO III

DA ACUMULAÇÃO

Art. 222. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto de:

I – dois cargos de professor;

II – um cargo de professor com outro técnico ou científico;

III – dois cargos privativos de médico;

IV – um cargo de professor com outro de juiz;

V – um cargo de professor com outro de promotor público.

§ 1º Em quaisquer dos casos, a acumulação somente será permitida quan-

do houver compatibilidade de horários.

§ 2º A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange 

autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações 

públicas mantidas pelo poder público.

§ 3º A apuração da acumulação cabe ao órgão responsável pela adminis-

tração de pessoal.

§ 3º A apuração da acumulação caberá, no Poder Executivo, ao órgão 

central do sistema de controle interno - Secretaria de Estado de Controle e 

Transparência, e nos demais Poderes ao órgão estabelecido pela autoridade 

competente. (Redação dada pela Lei Complementar n. 754, de 22 de dezem-

bro de 2013).

Art. 223. O ocupante de dois cargos efetivos em regime de acumulação, 

quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de 

ambos os cargos efetivos, podendo optar pelo vencimento básico dos dois 

cargos, acrescido da gratificação de quarenta por cento do valor do venci-

mento do cargo em comissão, prevista no art. 96.

Art. 223. O ocupante de dois cargos efetivos em regime de acumulação, 

quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de 

ambos os cargos efetivos, podendo optar pelo vencimento básico dos dois 

cargos, acrescido da gratificação de sessenta e cinco por cento do valor do 

vencimento do cargo em comissão, prevista no art. 96. (Redação dada pela 

Lei Complementar n. 880, de 26 de dezembro de 2017)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEC7542013.html#art222_par3
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEC7542013.html#art222_par3
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lec8802017.html#a6
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lec8802017.html#a6


1697

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Art. 224. Verificada em processo administrativo-disciplinar a acumulação 

proibida, e provada a boa-fé, o servidor público optará por um dos cargos, sem 

prejuízo do que houver percebido pelo trabalho prestado no cargo a que renunciar.

§ 1º Provada a má-fé, o servidor público perderá ambos os cargos, empre-

gos ou funções e restituirá o que tiver recebido indevidamente.

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, sendo um dos cargos, empregos ou 

funções exercidos em outro órgão ou entidade, a demissão lhe será comunicada.

CAPÍTULO IV

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 225. O servidor público responde civil, penal e administrativamente, 

pelo exercício irregular de suas atribuições.

Parágrafo único. A exoneração, aposentadoria ou disponibilidade do ser-

vidor público não extingue a responsabilidade civil, penal ou administrativa 

oriunda de atos ou omissões no desempenho de suas atribuições.(Dispositivo 

incluído pela Lei Complementar n. 173, de 04 de janeiro de 2000).

Art. 226. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, 

doloso ou culposo, que importe prejuízo à Fazenda Pública estadual ou a ter-

ceiros.

§ 1º A indenização de prejuízo causado à Fazenda Pública estadual deverá 

ser liquidada na forma prevista no art. 73, § 2º.

§ 2º Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor pú-

blico perante a Fazenda Pública estadual, em ação regressiva.

§ 3º A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra 

eles será executada, até o limite do valor da herança recebida.

Art. 227. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções 

imputados ao servidor público, nessa qualidade.

Art. 228 A responsabilidade administrativa resulta de ato ou omissão, 

ocorrido no desempenho do cargo ou função.
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Art. 229. As cominações civis, penais e administrativas poderão cumular-se, 

sendo independentes entre si, bem assim as instâncias.

Art. 230 A absolvição criminal só afasta a responsabilidade civil ou ad-

ministrativa do servidor público, se concluir pela inexistência do fato ou lhe 

negar a autoria.

CAPÍTULO V

DAS PENALIDADES

Art. 231. São penas disciplinares:

I – advertência verbal ou escrita;

II – suspensão;

III – demissão;

IV – cassação de aposentadoria ou disponibilidade; e

IV – destituição de função de confiança ou de cargo em comissão.

Art. 232. A advertência será aplicada verbalmente ou por escrito nos ca-

sos de violação de proibição constante do art. 221, I a III, e de inobservância 

de dever funcional previsto nesta Lei, que não justifique imposição de pena-

lidade mais grave.

Art. 233 A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas 

punidas com advertência e nos casos de violação das proibições constantes 

do art. 221, IV a XVIII, não podendo exceder noventa dias.

Parágrafo único. A aplicação da penalidade de suspensão acarreta o can-

celamento automático do pagamento da remuneração do servidor público, 

durante o período de sua vigência.

Art. 234. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

I – crime contra a administração pública;

II – abandono de cargo;

III – inassiduidade habitual;

IV – improbidade administrativa;

V – incontinência pública;
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VI – insubordinação grave em serviço;

VII – ofensa física, em serviço, a servidor público ou a particular, salvo em 

legítima defesa, própria ou de outrem;

VIII – aplicação irregular de dinheiros públicos;

IX – procedimento desidioso, entendido como tal a falta ao dever de dili-

gência no cumprimento de suas funções;

X – revelação de segredo apropriado em razão do cargo;

XI – lesão aos Cofres do Estado e dilapidação do patrimônio estadual;

XII – corrupção;

XIII – acumulação remunerada de cargos, empregos ou funções públicas, 

ressalvadas as hipóteses do permissivo constitucional;

XIV – transgressões previstas no art. 221, XIX a XXVI.

Parágrafo único. Dependendo da gravidade dos fatos apurados a pena de 

demissão poderá também ser aplicada nas transgressões tipificadas no art. 

221, IV a XVIII, hipótese em que ficará afastada a aplicação da pena de sus-

pensão.

Art. 235. Configura abandono de cargo a ausência intencional e injustifi-

cada ao serviço por mais de trinta dias consecutivos.

Art. 236 Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem 

causa justificada, por quarenta dias interpoladamente, durante o período de 

doze meses.

Art. 237. Será cassada a aposentadoria ou disponibilidade do servidor 

público que houver praticado, na atividade, falta punível com demissão.

Art. 238 A destituição de função de confiança ou de cargo em comissão 

dar-se-á nos casos de violação das proibições constantes do art. 221, IV a 

XXVI, pelo não cumprimento das disposições contidas no art. 220, I a XIV.

Parágrafo único. Em se tratando de servidor público ocupante de cargo 

efetivo, além da pena prevista neste artigo, ficará o mesmo sujeito à aplica-

ção das penas de suspensão ou demissão.
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Art. 239. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o funda-

mento legal e a causa da sanção disciplinar.

Art. 240 A demissão e a destituição de função de confiança ou de cargo 

em comissão incompatibilizam o ex-servidor público para nova investidura 

em cargo ou função pública estadual, por prazo não inferior a dois e nem su-

perior a cinco anos.

Art. 241. A demissão e destituição de função de confiança ou de cargo em 

comissão, nos casos do art. 234, IV, VIII, XI e XII, implicam indisponibilidade 

dos bens e no ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível.

Art. 242 Deverão constar do assentamento individual todas as penas dis-

ciplinares impostas ao servidor público, devendo ser oficialmente publicadas 

as previstas no art. 231, II a V.

Art. 243. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a 

gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço 

público e os antecedentes funcionais.

Art. 244 São circunstâncias agravantes:

I – premeditação;

II – reincidência;

III – conluio;

IV – dissimulação ou outro recurso que dificulte a ação disciplinar;

V – prática continuada de ato ilícito;

VI – cometimento do ilícito com abuso de poder.

Art. 245. São circunstâncias atenuantes:

I – haver sido mínima a cooperação do servidor público no cometimento 

da infração;

II – ter o servidor público:

a) procurado espontaneamente e com eficiência, logo após o cometimen-

to da infração, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter reparado o 

dano civil antes do julgamento;
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b) cometido a infração sob coação irresistível de superior hierárquico ou 

sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto de terceiros;

c) confessado espontaneamente a autoria da infração, ignorada ou impu-

tada a outro;

d) ter mais de cinco anos de serviço, com bom comportamento, antes da 

infração;

III – quaisquer outras causas que hajam concorrido para a prática do ilí-

cito, revestidas do princípio de justiça e de boa-fé.

Art. 246. As penas disciplinares serão aplicadas por:

I – Chefe do respectivo Poder ou pelo dirigente superior de autarquia ou fun-

dação, nos casos de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade;

II – Secretário de Estado, ou autoridade equivalente, ou dirigente de au-

tarquia ou fundação no caso de suspensão e de advertência; e

III – Autoridade que houver feito a nomeação ou designação, nos casos 

de destituição de cargo em comissão ou de função gratificada.

Parágrafo único. As penas disciplinares de servidores públicos integrantes 

dos Poderes Legislativo e Judiciário serão aplicadas pelas autoridades indica-

das em seus respectivos regulamentos.

TÍTULO X

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 247. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço públi-

co é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou 

processo administrativo-disciplinar, assegurada ao denunciado ampla defesa.

Art. 248 As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, 

mesmo que não contenham a identificação do denunciante, devendo ser for-

muladas por escrito.
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Art. 249. A sindicância se constituirá de averiguação sumária promovida 

no intuito de obter informações ou esclarecimentos necessários à determina-

ção do verdadeiro significado dos fatos denunciados.

§ 1º A sindicância de que trata este artigo será procedida por servidores 

públicos designados para tal fim, devendo ser concluída no prazo de quinze 

dias a contar da data da designação, podendo este prazo ser prorrogado por 

igual período, desde que haja motivo justo.

§ 1º- A sindicância de que trata este artigo será procedida por servidores 

públicos estaduais efetivos, designados para tal fim, devendo ser concluída 

no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da designação, podendo este prazo 

ser prorrogado por, no máximo, 5 (cinco) dias, desde que haja motivo justo. 

(Redação dada pela Lei Complementar n. 151, de 31 de maio de 1999).

§ 1º A sindicância de que trata este artigo será procedida por Comissão 

Processante, composta por servidores públicos estaduais efetivos e estáveis, 

integrantes das Corregedorias, devendo ser concluída no prazo de 30 (trinta) 

dias, a contar da data de sua instauração, podendo esse prazo ser prorroga-

do, desde que haja fundamentadas razões, mediante decisão da autoridade 

que determinou abertura da sindicância. (Redação dada pela Lei Complemen-

tar n. 328, de 5 de setembro de 2005).

§ 2º Da sindicância somente poderá decorrer a pena de advertência, sen-

do obrigatório ouvir o servidor público denunciado.

§ 2º Da sindicância poderá resultar: (Redação dada pela Lei Complemen-

tar n. 328, de 5 de setembro de 2005).

I – arquivamento do processo;

II – aplicação de penalidade de advertência, sendo obrigatório ouvir o ser-

vidor público denunciado;

III – instauração de processo administrativo-disciplinar.

§ 3º São competentes para determinar a realização da sindicância os che-

fes de órgãos diretamente subordinados aos dirigentes de cada Poder, os che-

fes de órgãos em regime especial, autarquias e fundações públicas.
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§ 4º Sempre que o ilícito praticado pelo servidor público ensejar a impo-

sição de penalidade não prevista no § 2º, será obrigatória a instauração de 

processo administrativo-disciplinar.

CAPÍTULO II

DO AFASTAMENTO PREVENTIVO

Art. 250. Como medida cautelar e a fim de que o servidor público não 

venha a influir na apuração da irregularidade ao mesmo atribuída, a autori-

dade instauradora do processo administrativo-disciplinar poderá ordenar o 

seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até sessenta dias, sem 

prejuízo da remuneração.

Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, 

findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo.

Art. 250. Como medida cautelar e a fim de que o servidor público não ve-

nha a influir na apuração da irregularidade ao mesmo atribuída, a autoridade 

instauradora do processo administrativo-disciplinar, verificando a existência 

de veementes indícios de responsabilidades, poderá ordenar o seu afasta-

mento do exercício do cargo pelo prazo de 90 (noventa) dias prorrogáveis por 

mais 60 (sessenta) dias. (Redação dada pela Lei Complementar n. 151, de 31 

de maio de 1999).

Parágrafo único. Nos casos de indiciamentos capitulados nos incisos I, 

IV, VIII, XI e XII do art. 237 desta Lei Complementar, o servidor perceberá 

durante o afastamento exclusivamente o valor de seu vencimento básico e 

as gratificações de assiduidade e tempo de serviço, acaso devidas. (Redação 

dada pela Lei Complementar n. 151, de 31 de maio de 1999).
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CAPÍTULO III

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR

Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 251. O processo administrativo-disciplinar é o instrumento destinado 

a apurar responsabilidade do servidor público pela infração praticada no exer-

cício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em 

que se encontre investido.

Art. 252 No âmbito do Poder Executivo o processo administrativo-discipli-

nar será conduzido por órgão específico, integrante da Secretaria de Estado 

responsável pela administração de pessoal que o atribuirá às comissões cons-

tituídas para sua realização, compostas por três membros ocupantes de cargo 

efetivo, estáveis no serviço público, na forma do regulamento.

§ 1º A comissão terá como seu secretário um servidor público designado 

pelo seu presidente, não podendo a designação recair em qualquer de seus 

membros.

§ 2º Não poderá participar de comissão de sindicância ou de processo 

administrativo-disciplinar parente do denunciado, consanguíneo ou afim, em 

linha reta ou colateral, até terceiro grau.

§ 3º A comissão somente poderá funcionar com a presença de todos os 

seus membros.

§ 4º A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcia-

lidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo 

interesse da administração.

Art. 252. No âmbito do Poder Executivo da administração direta, a sin-

dicância e o processo administrativo-disciplinar serão conduzidos pelas Cor-

regedorias, compostas por 02 (duas) comissões processantes, constituídas 

cada uma, de 01 (um) Presidente e 02 (dois) membros, ocupantes de cargo 

efetivo, estáveis no serviço público. (Redação dada pela Lei Complementar n. 

328, de 5 de setembro de 2005).
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§ 1º O Corregedor e o Presidente de Comissão Processante deverão pos-

suir reputação ilibada e formação de nível superior, preferencialmente, serem 

Bacharel em Direito. (Redação dada pela Lei Complementar n. 328, de 5 de 

setembro de 2005).

§ 2º Não poderá integrar a Corregedoria parente do denunciado, consan-

guíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até 3º (terceiro) grau. (Redação 

dada pela Lei Complementar n. 328, de 5 de setembro de 2005).

§ 3º As Corregedorias exercerão suas atividades com independência e 

imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido 

pelo interesse da administração. (Redação dada pela Lei Complementar n. 

328, de 5 de setembro de 2005).

§ 4º O ato de instauração do processo administrativo-disciplinar será atri-

buição do Secretário da Pasta. (Redação dada pela Lei Complementar n. 328, 

de 5 de setembro de 2005).

§ 5º Os Presidentes e membros das Comissões Processantes da Corre-

gedoria da Secretaria de Estado da Fazenda terão substitutos formalmente 

designados para eventuais impedimentos ou afastamentos, os quais deverão 

ser ocupantes de cargos efetivos e estáveis no serviço público, sem prejuízo 

do disposto nos § § 1º e 2º. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar n. 

474, de 23 de dezembro de 2008).

§ 6º Os servidores substitutos, formalmente designados na forma do § 5º, 

durante o período da substituição, farão jus à percepção do valor da função 

gratificada correspondente à do titular da Comissão Processante. (Dispositivo 

incluído pela Lei Complementar n. 474, de 23 de dezembro de 2008).

§ 7º A designação de qualquer um dos substitutos, não cessará a percep-

ção da gratificação do titular. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar n. 

474, de 23 de dezembro de 2008).

Art. 253. No âmbito dos demais Poderes, nas autarquias e fundações 

públicas, o processo administrativo-disciplinar será conduzido por comissão 

composta de três servidores públicos efetivos e estáveis, designados pelo 

dirigente do órgão, que indicará, dentre eles, o seu presidente, aplicando-se-

-lhe o disposto nos §§ 1º a 4º do artigo anterior.
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Art. 253 No âmbito dos demais Poderes, nas autarquias e fundações pú-

blicas do Poder Executivo, o processo administrativo-disciplinar será conduzi-

do por comissão composta por servidores públicos efetivos e estáveis, desig-

nados pelos Chefes de Poderes e dirigentes dos órgãos. (Redação dada pela 

Lei Complementar n. 328, de 5 de setembro de 2005).

Parágrafo único. O ato de instauração do processo administrativo-discipli-

nar, no âmbito dos Poderes e Órgãos mencionados no caput deste artigo, será 

atribuição dos Chefes dos Poderes e dos dirigentes dos órgãos. (Dispositivo 

incluído pela Lei Complementar n. 328, de 5 de setembro de 2005).

Art. 254. O processo administrativo-disciplinar inicia-se com a publicação 

do ato que determinar a sua abertura e compreenderá:

I – inquérito administrativo; e

II – julgamento do feito.

Art. 255. Quando o processo administrativo-disciplinar ocorrer por deter-

minação do Governador do Estado, poderá ser criada uma comissão especial 

constituída de três servidores públicos ocupantes de cargo efetivo e estáveis 

que atuarão independentemente do órgão específico a que se refere o art. 252.

Art. 255 Quando o processo administrativo-disciplinar ocorrer por deter-

minação do Governador do Estado, poderá ser criada uma comissão especial, 

composta por servidores públicos efetivos e estáveis, subordinados ao Secre-

tário da Pasta ou dirigente do órgão onde se der a apuração. (Redação dada 

pela Lei Complementar n. 328, de 5 de setembro de 2005).

Art. 255. A instauração de Processo Administrativo Disciplinar, decorrente 

de determinação do Governador do Estado, caberá ao Secretário de Estado 

de Controle e Transparência e a instrução do inquérito à Corregedoria Geral 

do Estado – COGES. (Redação dada pela Lei Complementar n. 847, de 12 de 

janeiro de 2017).
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Seção II

Do Inquérito Administrativo

Art. 256. O inquérito administrativo será contraditório, assegurada ao de-

nunciado ampla defesa com a utilização dos meios e recursos admitidos em 

direito, inclusive o fornecimento de cópias das peças que forem solicitadas.

Art. 257 O relatório da sindicância integrará o inquérito administrativo, 

como peça informativa da instrução do processo.

Parágrafo único. Na hipótese do relatório da sindicância concluir pela prá-

tica de crime, a autoridade competente oficiará à autoridade policial, para 

abertura do inquérito administrativo, independentemente da imediata instau-

ração do processo administrativo-disciplinar.

Art. 258. O prazo para a conclusão do inquérito administrativo não exce-

derá sessenta dias, contados da data da publicação do ato de sua instauração, 

admitida sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.

Art. 258 O prazo para a conclusão do inquérito administrativo não exce-

derá 30 (trinta) dias, contados da data da publicação do ato de sua instaura-

ção, admitida sua prorrogação por 15 (quinze) dias, quando as circunstâncias 

o exigirem. (Redação dada pela Lei Complementar n. 151, de 31 de maio de 

1999).

Art. 258. O prazo para conclusão do processo administrativo-disciplinar 

não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação do ato 

de sua instauração, admitida sua prorrogação, desde que haja fundamenta-

das razões, mediante decisão da autoridade que determinou a abertura do 

processo administrativo-disciplinar. (Redação dada pela Lei Complementar n. 

328, de 5 de setembro de 2005).

§ 1º Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus 

trabalhos.

§ 2º As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão de-

talhar as deliberações adotadas.
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§ 3º O membro da comissão ou autoridade competente que der causa à 

não conclusão do inquérito administrativo no prazo estabelecido neste artigo, 

ficará sujeito às penalidades inscritas no art. 231, salvo motivo justificado.

Art. 259. Na fase do inquérito administrativo, a comissão promoverá a to-

mada de depoimento, acareações, investigações e diligências cabíveis, objeti-

vando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, 

de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

Art. 260 É assegurado ao servidor público o direito de acompanhar o 

processo administrativo-disciplinar, pessoalmente ou por intermédio de pro-

curador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contra-provas e 

formular quesitos quando se tratar de prova pericial.

§ 1º O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados im-

pertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o escla-

recimento dos fatos.

§ 2º Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do 

fato independer de conhecimento especial de perito.

Art. 261. As testemunhas serão convidadas para depor mediante man-

dado ou Aviso de Recepção – AR – expedido pelo presidente da comissão, 

devendo a segunda via ser anexada aos autos.

Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do 

mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, 

com indicação do dia e hora marcados para a inquirição.

Art. 262. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não 

sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito.

§ 1º As testemunhas serão inquiridas separadamente.

§ 2º Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, pro-

ceder-se-á à acareação entre os depoentes.

Art. 263. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá 

o interrogatório do denunciado, observados os procedimentos previstos nos 

arts. 261 e 262.
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§ 1º No caso de mais de um denunciado, cada um deles será ouvido se-

paradamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou 

circunstâncias, será promovida a acareação entre eles.

§ 2º O procurador do denunciado poderá assistir ao interrogatório, bem 

como a inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas pergun-

tas e respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las por intermédio do 

presidente da comissão.

Art. 264. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do denunciado, 

a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame 

por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra.

Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto 

apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial.

Art. 265. Tipificada a infração disciplinar, será elaborada a peça de instru-

ção do processo, com a indiciação do servidor público.

§ 1º O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da 

comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de dez dias, assegurando-

-se-lhe vista do processo na repartição.

§ 2º Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será de vinte dias.

§ 2º Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum. (Redação 

dada pela Lei Complementar n. 151, de 31 de maio de 1999).

§ 3º O prazo de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, 

o prazo para defesa contar-se-á da data declarada em termo próprio, pelo 

membro da comissão que procedeu a licitação.

Art. 266. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar 

à comissão o lugar onde poderá ser encontrado.

Art. 267 Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será, para 

apresentar defesa, citado por edital, publicado no Diário Oficial do Estado, por 

três vezes.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 

quinze dias, a partir da última publicação do edital.
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Art. 268. Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não 

apresentar defesa no prazo legal.

§ 1º A revelia será declarada por termo, nos autos do processo e devolve-

rá o prazo para a defesa.

§ 2º Para defender o indiciado revel, o presidente da comissão designará 

um defensor dativo, recaindo a escolha em servidor público de igual nível e 

grau do indiciado, ou superior.

Art. 269. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, 

onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que 

se baseou para formar a sua convicção.

§ 1º O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à respon-

sabilidade do servidor público.

§ 2º Reconhecida a responsabilidade do servidor público, a comissão indi-

cará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circuns-

tâncias agravantes ou atenuantes.

Art. 270. O processo administrativo-disciplinar, com o relatório da co-

missão, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração, para 

julgamento.

Seção III

Do Julgamento

Art. 271. No prazo de sessenta dias, contados do recebimento do proces-

so administrativo-disciplinar, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão.

§ 1º Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade ins-

tauradora do processo administrativo-disciplinar, este será encaminhado à 

autoridade competente, que decidirá em igual prazo.

§ 2º Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamen-

to caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave.
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Art. 272. No julgamento, quando o relatório da comissão contrariar as pro-

vas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a pena-

lidade proposta, abrandá-la, ou isentar o servidor público de responsabilidade.

Art. 273 Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora 

declarará a nulidade total ou parcial do processo administrativo-disciplinar e 

ordenará instauração de um novo processo.

Art. 274. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora 

determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor pú-

blico.

Art. 275 Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo ad-

ministrativo-disciplinar será remetido ao Ministério Público, para instauração 

da ação penal, ficando traslado na repartição.

Art. 276. O servidor público que responder a processo administrativo-dis-

ciplinar só poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, 

após sua conclusão e o cumprimento da penalidade, caso aplicada.

Art. 277 Serão assegurados transporte e diárias:

I – ao servidor público convocado para prestar depoimento fora da sede 

de sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado;

II – aos membros da comissão de inquérito administrativo e ao secretário, 

quando obrigados a se deslocarem da sede dos trabalhos para a realização de 

missão essencial ao esclarecimento dos fatos.

Seção IV

Da Revisão do Processo

Art. 278. O processo administrativo-disciplinar poderá ser revisto, a qual-

quer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou cir-

cunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação 

da penalidade aplicada.

Parágrafo único. A revisão de que trata este artigo poderá ser requerida:
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I – em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor pú-

blico, por qualquer pessoa da família;

II – em caso de incapacidade mental do servidor público, pelo respectivo 

curador.

Art. 279. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente.

Art. 280 A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fun-

damento para revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no 

processo originário.

Art. 281. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao chefe 

do Poder competente, o qual, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido 

ao órgão processante da entidade onde se originou o processo administrati-

vo-disciplinar.

Art. 282 A revisão correrá em apenso ao processo originário.

Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a 

produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar.

Art. 283. A comissão revisora terá até sessenta dias para a conclusão dos 

trabalhos, prorrogável por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.

Art. 284 Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, 

as normas e procedimentos próprios aplicados ao inquérito administrativo.

Art. 285. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade, nos 

termos do art. 246.

Art. 286 Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a pe-

nalidade aplicada, ou reintegrado o servidor público, restabelecendo-se todos 

os direitos atingidos, exceto em relação à destituição de cargo em comissão 

ou função gratificada, hipótese em que ocorrerá apenas a conversão da pe-

nalidade em exoneração.

Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento 

de penalidade.
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TÍTULO XI

CAPÍTULO ÚNICO

DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

Art. 287. Para atender a necessidades temporárias de excepcional inte-

resse público, poderá o Estado celebrar contrato administrativo de prestação 

de serviços, por tempo determinado. (Dispositivo revogado pela Lei Comple-

mentar n. 193, de 30 de novembro de 2000).

Art. 288 As contratações a que se refere o artigo anterior somente pode-

rão ocorrer nos seguintes casos:

I – calamidade pública;

II – combate a surtos epidêmicos;

III – atendimento de serviços essenciais, em casos de vacância ou afasta-

mento do titular do cargo, quando não seja possível a redistribuição de tarefas.

§ 1º As contratações previstas neste artigo terão dotação específica e não 

poderão ultrapassar o prazo de seis meses que será improrrogável.

§ 2º As contratações serão autorizadas pelo chefe do Poder competente e, 

na administração indireta pelos dirigentes das autarquias e fundações públicas, 

após prévia manifestação do Conselho Estadual de Política de Pessoal – CEPP.

§ 3º O contratado não poderá ser ocupante de cargo público, sob pena 

de nulidade do ato e responsabilidade da autoridade solicitante da admissão, 

exceto as acumulações permitidas constitucionalmente.

§ 4º O contratado na forma do art. 287 não poderá, findo o prazo do con-

trato original, ser novamente contratado, sujeitando-se a penalidades legais 

a autoridade responsável pela contratação.

Art. 289. Os contratados para atender a necessidade temporária de ex-

cepcional interesse público estão sujeitos aos mesmos deveres e proibições, e 

ao mesmo regime de responsabilidades vigentes para os servidores públicos 

integrantes do órgão ou entidade a que forem vinculados.
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Art. 290 A rescisão do contrato administrativo para prestação de servi-

ços, antes do prazo previsto para seu término, ocorrerá:

I – a pedido do contratado;

II – por conveniência da administração, a juízo da autoridade que procede 

à contratação; e

III – quando o contratado incorrer em falta disciplinar.

Parágrafo único. Ao término do contrato administrativo ou em caso de 

rescisão por conveniência da administração, quando o prazo de duração do 

mesmo for superior a trinta dias, o contratado fará jus ao décimo terceiro 

vencimento proporcional ao tempo de serviço prestado.

Art. 291. É assegurado aos contratados o direito ao gozo de licença para tra-

tamento da própria saúde, por acidente em serviço, doença profissional, gesta-

ção e paternidade, vedadas quaisquer outras espécies de afastamento, não po-

dendo a concessão das licenças ultrapassar o prazo previsto no ato de admissão.

§ 1º O contratado temporariamente terá direito à aposentadoria por inva-

lidez decorrente de acidente em serviço.

§ 2º Se o contratado vier a falecer, será pago auxílio-funeral à sua família, 

observadas as normas previstas nos arts. 215 e 216.

Art. 292. As informações relativas ao exercício do contratado constarão 

de seu assentamento funcional, considerando-se tal exercício como tempo de 

serviço público, caso o mesmo venha a exercer cargo público.

TÍTULO XII

CAPÍTULO ÚNICO

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 293. O dia do servidor público será comemorado a 28 de outubro.

Art. 294 São isentos de reconhecimento de firma os requerimentos for-

mulados por servidor público.

Art. 295. É proibido o desvio de função, salvo as exceções previstas nesta Lei.
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Art. 296 O setor de pessoal de cada um dos Poderes fornecerá ao servidor 

público uma carteira funcional na qual constarão os elementos de sua identi-

ficação pessoal.

Parágrafo único. A administração poderá fornecer carteira de inatividade 

identificando o servidor público inativo, na forma do regulamento.

Art. 297. Considera-se sede, para fins desta Lei, o Município onde a uni-

dade administrativa estiver instalada e onde o servidor público tiver exercício 

em caráter permanente.

Art. 298 Ficam submetidos ao Regime Jurídico Único instituído por esta 

Lei, os atuais servidores públicos estaduais, estatutários, da administração 

pública direta e das autarquias, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciá-

rio, permitindo-se aos servidores públicos celetistas a opção pelo regime jurí-

dico estabelecido por esta Lei ou por continuarem regidos pela Consolidação 

das Leis do Trabalho – C.L.T. (Promulgado no D.O. de 06/04/94)

§ 1º O prazo a que se refere este artigo será de cento e oitenta dias a 

contar da publicação desta Lei.

§ 1º O prazo a que se refere este artigo encerrar-se-á em 30.06.95. (Re-

dação dada pela Lei Complementar n. 59, de 04 de abril de 1994).

§ 2º O direito a opção pelo ingresso no regime jurídico de que trata esta 

Lei só é assegurado ao servidor público que conte até sessenta e cinco anos 

de idade na data em que for exercido, devendo o servidor público optante 

permanecer no serviço ativo do Estado pelo prazo mínimo de cinco anos.

§ 2º O direito à opção pelo ingresso no regime jurídico de que trata esta 

Lei é assegurado ao servidor público que tenha adquirido estabilidade no ser-

viço público com a promulgação da Constituição Federal. (Redação dada pela 

Lei Complementar n. 59, de 04 de abril de 1994).

§ 3º Ao servidor público celetista que optar pelo Regime Jurídico Único e 

se tornar inválido antes de completado o período de cinco anos a que se refe-

re o parágrafo anterior, fica assegurada a aposentadoria na forma desta Lei. 

(Promulgado no D.O. de 06/04/94)
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§ 4º No caso de falecimento de servidor público optante antes de decorri-

do o prazo de cinco anos referido no § 2º., será assegurado aos seus depen-

dentes a pensão concedida pelo órgão previdenciário estadual. (Promulgado 

no D.O. de 06/04/94)

Art. 299. Os contratos de trabalho dos servidores públicos celetistas re-

feridos no artigo anterior extinguem-se automaticamente, a partir da data da 

opção. (Promulgado no D.O. de 06/04/94)

Parágrafo único. Os empregos referentes aos contratos de trabalho de que 

trata este artigo ficam transformados em cargos públicos e neles enquadra-

dos seus atuais ocupantes. (Promulgado no D.O. de 06/04/94)

Art. 300. Não ficam abrangidos pelo regime jurídico instituído por esta 

Lei os servidores públicos contratados por prazo determinado, cujos contra-

tos não poderão ser prorrogados, bem como os bolsistas, os estagiários, os 

credenciados, os conveniados, os prestadores de serviço e os ocupantes de 

outras funções temporárias.

Art. 301 O tempo de serviço dos servidores públicos submetidos ao Re-

gime Jurídico Único, na forma determinada pelos arts. 298 e 299, será com-

putado integralmente para todos os efeitos legais, inclusive férias, férias-

-prêmio, adicional de assiduidade, décimo terceiro vencimento, adicional de 

tempo de serviço, aposentadoria e disponibilidade. (Promulgado pelo Poder 

Legislativo no DIO de 06/04/94)

Art. 301. O tempo de serviço dos servidores públicos submetidos ao Re-

gime Jurídico Único, na forma determinada pelos arts. 298 e 299, será com-

putado integralmente para todos os efeitos legais, inclusive férias, férias-

-prêmio, adicional de assiduidade, décimo - terceiro vencimento, adicional de 

tempo de serviço, aposentadoria e disponibilidade. (Redação dada pela Lei 

Complementar n. 80, de 29 de fevereiro de 1996).

§ 1º O adicional de tempo de serviço e o adicional de assiduidade serão 

concedidos somente a partir da vigência desta Lei, não havendo retroação de 

efeitos financeiros dela decorrentes. (Promulgado no D.O. de 06/04/94)
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§ 2º Não será computado, para fins de concessão das vantagens previstas 

nesta Lei, o tempo de serviço já utilizado para aquisição de benefícios sob 

idêntico fundamento. (Promulgado no D.O. de 06/04/94)

§ 3º Para efeito de concessão do adicional de assiduidade ou de férias-

-prêmio, o tempo de serviço dos servidores de que trata o caput deste artigo, 

prestado anteriormente à vigência da Lei Complementar n. 46, de 31 de ja-

neiro de 1994, será computado de acordo com as seguintes regras: (Disposi-

tivo incluído pela Lei Complementar n. 80, de 29 de fevereiro de 1996).

I – Serão concedidas férias-prêmio de seis meses com todos os direitos 

e vantagens do cargo, ao servidor, em atividade, que as requerer, depois de 

cada decênio de efetivo exercício em serviço público estadual.

II – Considera-se de efetivo exercício, para efeito deste artigo, o tempo 

de serviço prestado na qualidade de extra-numerário, professor credenciado, 

servidor regido pela legislação trabalhista, anteriormente a sua efetivação, 

serventuário da Justiça e o tempo de serviço prestado em cartório mediante 

admissão por autoridade judicial.

III – O tempo de serviço prestado como professor credenciado só será 

contado, para efeito do que dispõe este parágrafo, quando reconduzido no 

período das férias escolares;

IV – Não serão concedidas férias-prêmio ao servidor que houver sofrido pena 

de suspensão, dentro do decênio, salvo se a pena for convertida em multa;

V – Não interrompe o exercício para efeito deste artigo, o afastamento em 

decorrência de:

a) Licença à gestante;

b) Casamento;

c) Luto;

d) Convocação para o serviço militar;

e) Júri e outros serviços obrigatórios por lei;

f) Férias;

g) Licença decorrente de acidente em serviço ou de trabalho;
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h) Licença decorrente de doença profissional ou ocupacional;

i) Licença-prêmio ou férias-prêmio;

j) Licença para tratamento de saúde própria, de pessoa da família ou au-

xílio-doença até 100 (cem) dias, ininterruptos ou não, durante o decênio;

l) Faltas relevadas, de no máximo três ao mês, motivadas por doença, 

comprovada em inspeção médica oficial, até o número de 120 (cento e vinte) 

dias durante o decênio até 25 de novembro de 1987, após essa data serão 

relevadas seis faltas por ano e sessenta no decênio; e

m) Ficar à disposição de órgão da administração estadual ou municipal, 

com ou sem ônus para o órgão de origem;

VI – Em caso de acumulação lícita, o servidor fará jus a férias-prêmio ou 

gratificação-assiduidade em relação a cada um dos cargos acumulados;

VII – O servidor com direito a férias-prêmio poderá optar pelo vencimento 

de uma gratificação-assiduidade, concedida em caráter permanente e corres-

pondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento;

VIII – É competente para conceder férias-prêmio ou gratificação-assidui-

dade o Secretário de Estado responsável pela administração de pessoal e os 

dirigentes das autarquias e fundações públicas no âmbito do Poder Executivo 

nos demais poderes, pela autoridade indicada nos respectivos regimentos.

Art. 302. Os adicionais de tempo de serviço, até agora concedidos aos 

funcionários regidos pela legislação estatutária anterior, a razão de cinco por 

cento por quinquênio, serão recalculados com base no disposto no art. 106.

Art. 303 O adicional de tempo de serviço já concedido aos servidores públi-

cos celetistas em percentuais superiores aos fixados nesta Lei, fica mantido, até 

que a contagem do respectivo tempo de serviço permita sua alteração, dentro 

dos critérios estabelecidos no art. 106. (Promulgado no D.O. de 06/04/94)

Parágrafo único. Outras gratificações e benefícios assegurados aos celetis-

tas, em caráter permanente, que venham sendo pagas, quando não previs-

tas nesta Lei, serão mantidos como vantagem, nominalmente identificável, 

reajustável em percentuais idênticos aos concedidos nos aumentos gerais de 

vencimentos. (Promulgado no D.O. de 06/04/94)
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Art. 304. Os cargos em comissão e as funções de confiança existentes 

nos órgãos ou entidades da administração pública direta e das autarquias, 

passam a ser regidos por esta Lei.

Art. 305 A movimentação dos saldos das contas dos servidores públicos 

optantes pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – bem assim a 

das contas dos servidores públicos não optantes, obedecerá ao que dispuser 

a legislação federal, inclusive no tocante ao recolhimento das contribuições 

pertinentes e demais obrigações do Estado.

Art. 306. O servidor público da administração direta e autárquica do Es-

tado, regido pela C.L.T. aposentado antes da vigência desta Lei, continuará 

submetido ao regime geral da previdência social a que se vinculava, para to-

dos os efeitos legais.

Art. 307 Até que sejam implantados os planos de carreiras e de venci-

mentos a nomeação em caráter efetivo a que se refere o art. 12, dar-se-á 

também em cargo isolado.

Art. 308. Até que sejam expedidas as normas regulamentadoras da pre-

sente, continuam em vigor as leis e os regulamentos existentes, excluídas as 

disposições que com esta conflitem.

Parágrafo único. A composição da Comissão Permanente de Inquérito Ad-

ministrativo – COPIA – fica mantida, excepcionalmente, pelo prazo de cento 

e oitenta dias. (Prorrogação de prazo - ver Lei Complementar n. 69, de 22 de 

dezembro de 1995). (Prorrogação de prazo - ver Lei Complementar n. 106, 

de 16 de dezembro de 1997).

Art. 309. Continuam em vigor as disposições específicas constantes dos 

Estatutos dos Policiais Civis e do Magistério, que serão adequadas aos princí-

pios ora estabelecidos, no prazo máximo de seis meses, a contar da vigência 

desta Lei.

Art. 310 Fica assegurado aos atuais servidores, regidos pela C.L.T. e que 

não optarem pelo Regime Jurídico Único, em se aposentado, a complemen-

tação dos seus proventos, em valor correspondente à diferença entre o pro-
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vento pago pelo órgão de previdência social e o salário a que teria direito, 

se em exercício estivesse. (Promulgado no D.O. de 06/04/94). (Dispositivo 

revogado pela Lei Complementar n. 80, de 29 de fevereiro de 1996)

Parágrafo único. O cálculo da complementação mensal da aposentadoria 

será estabelecido por Lei, bem como a indicação das parcelas a serem com-

putadas. (Promulgado no D.O. de 06/04/94) (Dispositivo revogado pela Lei 

Complementar n. 80, de 29 de fevereiro de 1996)

Art. 311. No prazo de até dezoito meses, o Poder Executivo enviará para 

exame da Assembleia Legislativa projeto de lei dispondo sobre a compatibi-

lização do sistema de seguridade e assistência social ao servidor público do 

Estado, em face dos princípios e normas constantes desta Lei Complementar.

§ 1º Fica garantida a participação paritária de representantes de servido-

res públicos na comissão encarregada de propor ao chefe do Poder Executivo 

o projeto de lei a que se refere este artigo.

§ 2º No prazo de quinze dias a partir da publicação desta Lei o Tribunal de 

Contas designará comissão para proceder a uma auditoria financeira, contábil 

e patrimonial no Instituto de Previdência e Assistência “Jerônimo Monteiro” – 

I. P.A.J.M.

§ 3º Os resultados da auditoria serão encaminhados à Assembleia Legis-

lativa e à comissão a que se refere o § 1º.

Art. 312. No prazo de até cento e vinte dias a contar da publicação desta 

Lei, o Governador do Estado encaminhará à Assembleia Legislativa projeto de 

lei dispondo sobre a estruturação dos planos de carreiras dos cargos do Poder 

Executivo, suas autarquias e fundações públicas.

§ 1º Fica garantida a participação paritária de representantes dos servido-

res públicos na comissão encarregada da elaboração do projeto de lei a que 

se refere este artigo.

§ 2º Em igual prazo ao referido no caput deste artigo, os Poderes Legisla-

tivo e Judiciário elaborarão a estruturação dos planos de carreiras e de venci-

mentos dos seus servidores.
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Art. 313. As despesas decorrentes da concessão dos benefícios de que 

trata o art. 194, inciso I e alíneas, correrão, em sua integralidade, às expen-

sas do Tesouro do Estado, até que seja criado o “Fundo para Seguridade e 

Assistência Social.

Art. 313 As despesas decorrentes da concessão dos benefícios de que 

trata o art.194, inciso I e alíneas, correrão, em sua integralidade, às expensas 

do Tesouro do Estado, até que seja criado o “Fundo para Seguridade e Assis-

tência Social. (Redação dada pela Lei Complementar n. 80, de 29 de fevereiro 

de 1996).

Art. 314. A partir da vigência desta Lei, a admissão de servidores públi-

cos civis, na administração direta, nas autarquias e nas fundações públicas 

de quaisquer dos três Poderes dar-se-á exclusivamente na forma do regime 

jurídico instituído pela presente Lei.

Art. 315 Fica garantido ao ocupante do emprego público na administra-

ção estadual, na data da publicação desta Lei, o direito contar esse tempo de 

serviço para efeito da concessão do adicional de assiduidade ou de férias-prê-

mio, previstas nos art.108 e 118, se vier ocupar cargo público efetivo. (Dis-

positivo incluído pela Lei Complementar n. 80, de 29 de fevereiro de 1996).

Parágrafo único. Não será contado o tempo de serviço público em empre-

go público estadual já utilizado na aquisição de vantagem idêntico fundamen-

to do adicional de assiduidade de férias-prêmio. (Dispositivo incluído pela Lei 

Complementar n. 80, de 29 de fevereiro de 1996).

Art. 316. Os servidores que já ultrapassaram os limites estabelecidos nos 

artigos 106 e 108, da Lei Complementar n. 46/94, alterados por esta Lei, não 

farão jus a novos percentuais dos referidos adicionais, garantindo-se o direito 

adquirido até a data da vigência desta Lei. (Dispositivo incluído pela Lei Com-

plementar n. 92, de 30 de dezembro de 1996) (Dispositivo revogado pela Lei 

Complementar n. 128, de 25 de setembro de 1998).
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Art. 317 As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar 

correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, que serão suplemen-

tadas, se necessário.(Dispositivo renumerado pela Lei Complementar n. 80, 

de 29 de fevereiro de 1996) (Dispositivo renumerado pela Lei Complementar 

n. 92, de 30 de dezembro de 1996).

Art. 318. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publica-

ção. (Dispositivo renumerado pela Lei Complementar n. 80, de 29 de feverei-

ro de 1996). (Dispositivo renumerado pela Lei Complementar n. 92, de 30 de 

dezembro de 1996).

Art. 319 Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente a 

Lei Complementar n. 3.200, de 30 de janeiro de 1978, com suas alterações 

posteriores, como exclusão da Lei Complementar n. 16, de 10 de janeiro de 

1992 e suas alterações. (Dispositivo renumerado pela Lei Complementar n. 

80, de 29 de fevereiro de 1996). (Dispositivo renumerado pela Lei Comple-

mentar n. 92, de 30 de dezembro de 1996).

Ordeno, portanto, a todas as autoridades que a cumpram e a façam cum-

prir como nela se contém.

O Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania faça publicá-la, imprimir 

e correr.

Palácio Anchieta, em Vitória, 31 de janeiro de 1994.

ALBUÍNO CUNHA DE AZEREDO

Governador do Estado

RENATO VIANA SOARES

Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania

JOÃO AROLDO CYPRIANO FERRAZ

Secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos

JOSÉ EUGÊNIO VIEIRA

Secretário de Estado da Fazenda

XERXES GUSMÃO NETO
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Secretário-Chefe da Casa Civil

CEL. SEBASTIÃO CALAZANS

Secretário-Chefe da Casa Militar

LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS

Secretário de Estado da Agricultura

ANTONIO FERNANDO DÓRIA PORTO

Secretário de Estado de Ações Estratégicas e Planejamento

SATURNINO FREITAS MAURO

Secretário de Estado da Educação e Cultura

PAULO AUGUSTO VIVACQUA

Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico

ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS

Secretário de Estado do Interior

LUIZ BUAIZ

Secretário de Estado da Saúde

CEL. PM EDILSON NEVES DE CARVALHO

Secretário de Estado da Segurança Pública

(Em exercício)

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO

Secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas

Este texto não substitui o publicado no DIO de 31.01.1994.
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DECRETO-LEI N. 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Vigência
(Vide Lei n. 1.521, de 1951)
(Vide Lei n. 5.741, de 1971)
(Vide Lei n. 5.988, de 1973)
(Vide Lei n. 6.015, de 1973)
(Vide Lei n. 6.404, de 1976)
(Vide Lei n. 6.515, de 1977)
(Vide Lei n. 6.538, de 1978)
(Vide Lei n. 6.710, de 1979)
(Vide Lei n. 7.492, de 1986)
(Vide Lei n. 8.176, de 1991)
(Vide Lei n. 13.964, de 2019) (Vigência)
Código Penal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o 

art. 180 da Constituição, decreta a seguinte Lei:

PARTE GERAL

TÍTULO I

DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL

(Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Anterioridade da Lei

Art. 1º Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem pré-

via cominação legal. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Lei penal no tempo

Art. 2º Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de con-

siderar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da 

sentença condenatória. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)
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Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, 

aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória 

transitada em julgado. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Lei excepcional ou temporária (Incluído pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Art. 3º A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua 

duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato 

praticado durante sua vigência. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 1984)

Tempo do crime

Art. 4º Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omis-

são, ainda que outro seja o momento do resultado.(Redação dada pela Lei n. 

7.209, de 1984)

Territorialidade

Art. 5º. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e 

regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. (Re-

dação dada pela Lei n. 7.209, de 1984)

§ 1º Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território 

nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a 

serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as ae-

ronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, 

que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em al-

to-mar. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 1984)

§ 2º É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de 

aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se 

aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo corres-

pondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil.(Redação dada pela 

Lei n. 7.209, de 1984)
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Lugar do crime (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 1984)

Art. 6º Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou 

omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria pro-

duzir-se o resultado.(Redação dada pela Lei n. 7.209, de 1984)

Extraterritorialidade (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 1984)

Art. 7º Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangei-

ro: (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 1984)

I – os crimes: (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República; (Incluído pela 

Lei n. 7.209, de 1984)

b) contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Es-

tado, de Território, de Município, de empresa pública, sociedade de economia 

mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público; (Incluído pela Lei 

n. 7.209, de 1984)

c) contra a administração pública, por quem está a seu serviço; (Incluído 

pela Lei n. 7.209, de 1984)

d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Bra-

sil; (Incluído pela Lei n. 7.209, de 1984)

II – os crimes: (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir; (Incluído 

pela Lei n. 7.209, de 1984)

b) praticados por brasileiro; (Incluído pela Lei n. 7.209, de 1984)

c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de 

propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julga-

dos. (Incluído pela Lei n. 7.209, de 1984)

§ 1º Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei brasileira, ain-

da que absolvido ou condenado no estrangeiro.(Incluído pela Lei n. 7.209, de 

1984)
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§ 2º Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do con-

curso das seguintes condições: (Incluído pela Lei n. 7.209, de 1984)

a) entrar o agente no território nacional; (Incluído pela Lei n. 7.209, de 

1984)

b) ser o fato punível também no país em que foi praticado; (Incluído pela 

Lei n. 7.209, de 1984)

c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza 

a extradição; (Incluído pela Lei n. 7.209, de 1984)

d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido 

a pena; (Incluído pela Lei n. 7.209, de 1984)

e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, 

não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. (Incluído pela 

Lei n. 7.209, de 1984)

§ 3º A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro 

contra brasileiro fora do Brasil, se, reunidas as condições previstas no pará-

grafo anterior: (Incluído pela Lei n. 7.209, de 1984)

a) não foi pedida ou foi negada a extradição; (Incluído pela Lei n. 7.209, 

de 1984)

b) houve requisição do Ministro da Justiça. (Incluído pela Lei n. 7.209, de 

1984)

Pena – cumprida no estrangeiro (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

Art. 8º A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil 

pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas. 

(Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Eficácia de sentença estrangeira (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)
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Art. 9º A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira pro-

duz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil 

para: (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

I – obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros 

efeitos civis; (Incluído pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

II – sujeitá-lo a medida de segurança.(Incluído pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

Parágrafo único. A homologação depende: (Incluído pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

a) para os efeitos previstos no inciso I, de pedido da parte interessa-

da; (Incluído pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

b) para os outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país 

de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de 

requisição do Ministro da Justiça. (Incluído pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Contagem de prazo (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Art. 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os 

dias, os meses e os anos pelo calendário comum. (Redação dada pela Lei n. 

7.209, de 11.7.1984)

Frações não computáveis da pena (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

Art. 11. Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restriti-

vas de direitos, as frações de dia, e, na pena de multa, as frações de cruzei-

ro. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)
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Legislação especial (Incluída pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Art. 12. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados 

por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. (Redação dada pela 

Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

TÍTULO II

DO CRIME

Relação de causalidade (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Art. 13. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é 

imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem 

a qual o resultado não teria ocorrido. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

Superveniência de causa independente (Incluído pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

§ 1º A superveniência de causa relativamente independente exclui a impu-

tação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, 

imputam-se a quem os praticou. (Incluído pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Relevância da omissão (Incluído pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia 

agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem:(Incluído pela 

Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; (Incluído 

pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; (In-

cluído pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)
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c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resul-

tado. (Incluído pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Art. 14. Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Crime consumado (Incluído pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

I – consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua defini-

ção legal; (Incluído pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Tentativa (Incluído pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

II – tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstân-

cias alheias à vontade do agente. (Incluído pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Pena – de tentativa (Incluído pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com 

a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

(Incluído pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Desistência voluntária e arrependimento eficaz (Redação dada pela 

Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Art. 15. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execu-

ção ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já pratica-

dos.(Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Arrependimento posterior (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

Art. 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, 

reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da 
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queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois ter-

ços. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Crime impossível (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Art. 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio 

ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

(Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Art. 18. Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Crime doloso (Incluído pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

I – doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produ-

zi-lo;(Incluído pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Crime culposo (Incluído pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

II – culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, 

negligência ou imperícia. (Incluído pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser pu-

nido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. (In-

cluído pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Agravação pelo resultado (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Art. 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o 

agente que o houver causado ao menos culposamente.(Redação dada pela 

Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Erro sobre elementos do tipo (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)
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Art. 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o 

dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. (Redação 

dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Descriminantes putativas (Incluído pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circuns-

tâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. 

Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como 

crime culposo.(Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Erro determinado por terceiro (Incluído pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. (Redação dada 

pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Erro sobre a pessoa (Incluído pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 3º O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta 

de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da víti-

ma, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. (In-

cluído pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Erro sobre a ilicitude do fato (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

Art. 21. O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude 

do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um 

sexto a um terço. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite 

sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circuns-
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tâncias, ter ou atingir essa consciência. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

Coação irresistível e obediência hierárquica (Redação dada pela Lei 

n. 7.209, de 11.7.1984)

Art. 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obe-

diência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é 

punível o autor da coação ou da ordem. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

Exclusão de ilicitude (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Art. 23. Não há crime quando o agente pratica o fato: (Redação dada pela 

Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

I – em estado de necessidade; (Incluído pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

II – em legítima defesa; (Incluído pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

III – em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de 

direito. (Incluído pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Excesso punível (Incluído pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, res-

ponderá pelo excesso doloso ou culposo. (Incluído pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

Estado de necessidade

Art. 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para 

salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de ou-

tro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, 

não era razoável exigir-se. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)
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§ 1º Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de 

enfrentar o perigo. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a 

pena poderá ser reduzida de um a dois terços. (Redação dada pela Lei n. 

7.209, de 11.7.1984)

Legítima defesa

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente 

dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito 

seu ou de outrem. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste arti-

go, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública 

que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a 

prática de crimes. (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)

TÍTULO III

DA IMPUTABILIDADE PENAL

Inimputáveis

Art. 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvol-

vimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omis-

são, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determi-

nar-se de acordo com esse entendimento. (Redação dada pela Lei n. 7.209, 

de 11.7.1984)

Redução de pena

Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o 

agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento 

mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o 
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caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 

(Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Menores de dezoito anos

Art. 27. Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, 

ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. (Redação 

dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Emoção e paixão

Art. 28. Não excluem a imputabilidade penal: (Redação dada pela Lei n. 

7.209, de 11.7.1984)

I – a emoção ou a paixão; (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Embriaguez

II – a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de 

efeitos análogos. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, prove-

niente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, 

inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-

-se de acordo com esse entendimento. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

§ 2º A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por em-

briaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo 

da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do 

fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (Redação dada 

pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)
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TÍTULO IV

DO CONCURSO DE PESSOAS

Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas 

a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. (Redação dada pela Lei n. 

7.209, de 11.7.1984)

§ 1º Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminu-

ída de um sexto a um terço. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, 

ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na 

hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. (Redação dada pela Lei 

n. 7.209, de 11.7.1984)

Circunstâncias incomunicáveis

Art. 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de cará-

ter pessoal, salvo quando elementares do crime. (Redação dada pela Lei n. 

7.209, de 11.7.1984)

Casos de impunibilidade

Art. 31. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo dispo-

sição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo 

menos, a ser tentado. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

TÍTULO V

DAS PENAS

CAPÍTULO I

DAS ESPÉCIES DE PENA

Art. 32. As penas são: (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)
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I – privativas de liberdade;

II – restritivas de direitos;

III – de multa.

Seção I

DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE

Reclusão e detenção

Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, se-

miaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo 

necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei n. 

7.209, de 11.7.1984)

§ 1º Considera-se: (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança 

máxima ou média;

b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial 

ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabele-

cimento adequado.

§ 2º As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma 

progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes crité-

rios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Re-

dação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-

-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos 

e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime se-

miaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (qua-

tro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
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§ 3º A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á 

com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação 

dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 4º O condenado por crime contra a administração pública terá a pro-

gressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do 

dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os 

acréscimos legais. (Incluído pela Lei n. 10.763, de 12.11.2003)

Regras do regime fechado

Art. 34. O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a 

exame criminológico de classificação para individualização da execução. (Re-

dação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento 

durante o repouso noturno. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º O trabalho será em comum dentro do estabelecimento, na conformi-

dade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatí-

veis com a execução da pena.(Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 3º O trabalho externo é admissível, no regime fechado, em serviços ou 

obras públicas. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Regras do regime semiaberto

Art. 35. Aplica-se a norma do art. 34 deste Código, caput, ao condenado 

que inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto. (Redação dada pela 

Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período 

diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. (Redação 

dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)
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§ 2º O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos 

supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior. (Re-

dação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Regras do regime aberto

Art. 36. O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsa-

bilidade do condenado. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, tra-

balhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecen-

do recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. (Redação dada 

pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º O condenado será transferido do regime aberto, se praticar fato defi-

nido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, não 

pagar a multa cumulativamente aplicada. (Redação dada pela Lei n. 7.209, 

de 11.7.1984)

Regime especial

Art. 37. As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, obser-

vando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como, 

no que couber, o disposto neste Capítulo. (Redação dada pela Lei n. 7.209, 

de 11.7.1984)

Direitos do preso

Art. 38. O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da 

liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade 

física e moral. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)
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Trabalho do preso

Art. 39. O trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garan-

tidos os benefícios da Previdência Social. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

Legislação especial

Art. 40. A legislação especial regulará a matéria prevista nos arts. 38 e 39 

deste Código, bem como especificará os deveres e direitos do preso, os crité-

rios para revogação e transferência dos regimes e estabelecerá as infrações 

disciplinares e correspondentes sanções. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

Superveniência de doença mental

Art. 41. O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhi-

do a hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, a outro esta-

belecimento adequado. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Detração

Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de 

segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de 

prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos 

referidos no artigo anterior. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)
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Seção II

DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

Penas restritivas de direitos

Art. 43. As penas restritivas de direitos são: (Redação dada pela Lei n. 

9.714, de 1998)

I – prestação pecuniária; (Incluído pela Lei n. 9.714, de 1998)

II – perda de bens e valores; (Incluído pela Lei n. 9.714, de 1998)

III – limitação de fim de semana. (Incluído pela Lei n. 7.209, de 1984)

IV – prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; (Incluído 

pela Lei n. 9.714, de 25.11.1998)

V – interdição temporária de direitos; (Incluído pela Lei n. 9.714, de 

25.11.1998)

VI – limitação de fim de semana. (Incluído pela Lei n. 9.714, de 25.11.1998)

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as 

privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei n. 9.714, de 1998)

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o 

crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer 

que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei n. 

9.714, de 1998)

II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei n. 

9.714, de 1998)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade 

do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa 

substituição seja suficiente. (Redação dada pela Lei n. 9.714, de 1998)

§ 1º (VETADO) (Incluído pela Lei n. 9.714, de 1998)

§ 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser 

feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, 

a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de 
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direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. (Incluído pela Lei n. 9.714, 

de 1998)

§ 3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, 

desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente re-

comendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do 

mesmo crime. (Incluído pela Lei n. 9.714, de 1998)

§ 4º A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade 

quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cál-

culo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cum-

prido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias 

de detenção ou reclusão. (Incluído pela Lei n. 9.714, de 1998)

§ 5º Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro cri-

me, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar 

de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva ante-

rior. (Incluído pela Lei n. 9.714, de 1998)

Conversão das penas restritivas de direitos

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proce-

der-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48. (Redação dada pela Lei n. 

9.714, de 1998)

§ 1º A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, 

a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, 

de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem 

superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será 

deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se 

coincidentes os beneficiários. (Incluído pela Lei n. 9.714, de 1998)

§ 2º No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a 

prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. (Incluí-

do pela Lei n. 9.714, de 1998)
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§ 3º A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, 

ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e 

seu valor terá como teto – o que for maior – o montante do prejuízo causado 

ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da prá-

tica do crime. (Incluído pela Lei n. 9.714, de 1998)

§ 4º (VETADO) (Incluído pela Lei n. 9.714, de 1998)

Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas

Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas 

é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberda-

de. (Redação dada pela Lei n. 9.714, de 1998)

§ 1º A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas con-

siste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. (Incluído pela Lei n. 

9.714, de 1998)

§ 2º A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assis-

tenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, 

em programas comunitários ou estatais. (Incluído pela Lei n. 9.714, de 1998)

§ 3º As tarefas a que se refere o § 1º serão atribuídas conforme as apti-

dões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa 

por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal 

de trabalho. (Incluído pela Lei n. 9.714, de 1998)

§ 4º Se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao condenado 

cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à metade 

da pena privativa de liberdade fixada. (Incluído pela Lei n. 9.714, de 1998)

Interdição temporária de direitos (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

Art. 47. As penas de interdição temporária de direitos são: (Redação 

dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)
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I – proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como 

de mandato eletivo; (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

II – proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam 

de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público;(Redação 

dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

III – suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. (Re-

dação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

IV – proibição de frequentar determinados lugares. (Incluído pela Lei n. 

9.714, de 1998)

V – proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos. 

(Incluído pela Lei n. 12.550, de 2011)

Limitação de fim de semana

Art. 48. A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permane-

cer, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em casa de alber-

gado ou outro estabelecimento adequado. (Redação dada pela Lei n. 7.209, 

de 11.7.1984)

Parágrafo único. Durante a permanência poderão ser ministrados ao con-

denado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas.(Redação dada 

pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Seção III

DA PENA DE MULTA

Multa

Art. 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário 

da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, 

de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. (Reda-

ção dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a 

um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem 
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superior a 5 (cinco) vezes esse salário. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

§ 2º O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices 

de correção monetária. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Pagamento da multa

Art. 50. A multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de tran-

sitada em julgado a sentença. A requerimento do condenado e conforme as 

circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas 

mensais. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no ven-

cimento ou salário do condenado quando: (Incluído pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

a) aplicada isoladamente; (Incluído pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

b) aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos; (Incluído 

pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

c) concedida a suspensão condicional da pena. (Incluído pela Lei n. 7.209, 

de 11.7.1984)

§ 2º O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sus-

tento do condenado e de sua família. (Incluído pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Conversão da Multa e revogação (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será 

executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de va-

lor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive 

no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. (Reda-

ção dada pela Lei n. 13.964, de 2019)

§ 1º (Revogado pela Lei n. 9.268, de 1º.4.1996)
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§ 2º (Revogado pela Lei n. 9.268, de 1º.4.1996)

Suspensão da execução da multa

Art. 52. É suspensa a execução da pena de multa, se sobrevém ao conde-

nado doença mental. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

CAPÍTULO II

DA COMINAÇÃO DAS PENAS

Penas privativas de liberdade

Art. 53. As penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos 

na sanção correspondente a cada tipo legal de crime. (Redação dada pela Lei 

n. 7.209, de 11.7.1984)

Penas restritivas de direitos

Art. 54. As penas restritivas de direitos são aplicáveis, independente-

mente de cominação na parte especial, em substituição à pena privativa de 

liberdade, fixada em quantidade inferior a 1 (um) ano, ou nos crimes culpo-

sos. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Art. 55. As penas restritivas de direitos referidas nos incisos III, IV, V e VI 

do art. 43 terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, 

ressalvado o disposto no § 4º do art. 46. (Redação dada pela Lei n. 9.714, de 

1998)

Art. 56. As penas de interdição, previstas nos incisos I e II do art. 47 des-

te Código, aplicam-se para todo o crime cometido no exercício de profissão, 

atividade, ofício, cargo ou função, sempre que houver violação dos deveres 

que lhes são inerentes. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)
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Art. 57. A pena de interdição, prevista no inciso III do art. 47 deste Có-

digo, aplica-se aos crimes culposos de trânsito. (Redação dada pela Lei n. 

7.209, de 11.7.1984)

Pena – de multa

Art. 58. A multa, prevista em cada tipo legal de crime, tem os limites 

fixados no art. 49 e seus parágrafos deste Código.(Redação dada pela Lei n. 

7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único. A multa prevista no parágrafo único do art. 44 e no § 2º 

do art. 60 deste Código aplica-se independentemente de cominação na parte 

especial. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

CAPÍTULO III

DA APLICAÇÃO DA PENA

Fixação da pena

Art. 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta 

social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conse-

quências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, 

conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do cri-

me: (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

I – as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei n. 

7.209, de 11.7.1984)

II – a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação 

dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

III – o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Re-

dação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

IV – a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra es-

pécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)
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Critérios especiais da pena de multa

Art. 60. Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, 

à situação econômica do réu. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º A multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, em 

virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máxi-

mo. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Multa substitutiva

§ 2º A pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 6 (seis) meses, 

pode ser substituída pela de multa, observados os critérios dos incisos II e III 

do art. 44 deste Código.(Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Circunstâncias agravantes

Art. 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não cons-

tituem ou qualificam o crime:(Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

I – a reincidência; (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

II – ter o agente cometido o crime: (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

a) por motivo fútil ou torpe;

b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou 

vantagem de outro crime;

c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso 

que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido;

d) com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidio-

so ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum;

e) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge;

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, 

de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma 

da lei específica; (Redação dada pela Lei n. 11.340, de 2006)
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g) com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, mi-

nistério ou profissão;

h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávi-

da; (Redação dada pela Lei n. 10.741, de 2003)

i) quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade;

j) em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade 

pública, ou de desgraça particular do ofendido;

l) em estado de embriaguez preordenada.

Agravantes no caso de concurso de pessoas

Art. 62. A pena será ainda agravada em relação ao agente que: (Redação 

dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

I – promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos 

demais agentes; (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

II – coage ou induz outrem à execução material do crime; (Redação dada 

pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

III – instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autori-

dade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal; (Redação 

dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

IV – executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de 

recompensa.(Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Reincidência

Art. 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, 

depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, 

o tenha condenado por crime anterior. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

Art. 64. Para efeito de reincidência: (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)
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I – não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento 

ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo 

superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do 

livramento condicional, se não ocorrer revogação; (Redação dada pela Lei n. 

7.209, de 11.7.1984)

II – não se consideram os crimes militares próprios e políticos.(Redação 

dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Circunstâncias atenuantes

Art. 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (Redação dada 

pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

I – ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 

70 (setenta) anos, na data da sentença; (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

II – o desconhecimento da lei; (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

III – ter o agente:(Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

a) cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral;

b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o 

crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamen-

to, reparado o dano;

c) cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento 

de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, 

provocada por ato injusto da vítima;

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

e) cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o 

provocou.

Art. 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância re-

levante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente 

em lei. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)
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Concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes

Art. 67. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproxi-

mar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entenden-

do-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da 

personalidade do agente e da reincidência. (Redação dada pela Lei n. 7.209, 

de 11.7.1984)

Cálculo da pena

Art. 68. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste 

Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agra-

vantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada 

pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição 

previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma 

só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

(Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Concurso material

Art. 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pra-

tica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as 

penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação 

cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aque-

la. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena 

privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais será 

incabível a substituição de que trata o art. 44 deste Código. (Redação dada 

pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)
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§ 2º Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado 

cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessiva-

mente as demais. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Concurso formal

Art. 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois 

ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabí-

veis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, 

de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, 

se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios 

autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.(Redação dada pela Lei 

n. 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra 

do art. 69 deste Código. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Crime continuado

Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prati-

ca dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, 

maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havi-

dos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, 

se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 

um sexto a dois terços. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único. Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos 

com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a cul-

pabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, 

bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos 

crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as 

regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código. (Redação dada 

pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)
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Multas no concurso de crimes

Art. 72. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta 

e integralmente. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Erro na execução

Art. 73. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o 

agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa 

diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atenden-

do-se ao disposto no § 3º do art. 20 deste Código. No caso de ser também 

atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do art. 70 

deste Código. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Resultado diverso do pretendido

Art. 74. Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na 

execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente res-

ponde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo; se ocorre também 

o resultado pretendido, aplica-se a regra do art. 70 deste Código. (Redação 

dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Limite das penas

Art. 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não 

pode ser superior a 40 (quarenta) anos. (Redação dada pela Lei n. 13.964, 

de 2019)

§ 1º Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja 

soma seja superior a 40 (quarenta) anos, devem elas ser unificadas para 

atender ao limite máximo deste artigo. (Redação dada pela Lei n. 13.964, de 

2019)
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§ 2º Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento 

da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se, para esse fim, o período 

de pena já cumprido. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Concurso de infrações

Art. 76. No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena 

mais grave. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

CAPÍTULO IV

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Requisitos da suspensão da pena

Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 

(dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: 

(Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

I – o condenado não seja reincidente em crime doloso; (Redação dada 

pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

II – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do 

agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do 

benefício; (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

III – Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste 

Código. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do 

benefício. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro 

anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado 

seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a sus-

pensão. (Redação dada pela Lei n. 9.714, de 1998)
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Art. 78. Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à ob-

servação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. (Redação 

dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à 

comunidade (art. 46) ou submeter-se à limitação de fim de semana (art. 

48). (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de 

fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 deste Código lhe forem inteiramente 

favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas 

seguintes condições, aplicadas cumulativamente: (Redação dada pela Lei n. 

9.268, de 1º.4.1996)

a) proibição de frequentar determinados lugares; (Redação dada pela Lei 

n. 7.209, de 11.7.1984)

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do 

juiz; (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para 

informar e justificar suas atividades. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

Art. 79. A sentença poderá especificar outras condições a que fica subor-

dinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do 

condenado. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Art. 80. A suspensão não se estende às penas restritivas de direitos nem 

à multa. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Revogação obrigatória

Art. 81. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário: 

(Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

I – é condenado, em sentença irrecorrível, por crime doloso; (Redação 

dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)
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II – frustra, embora solvente, a execução de pena de multa ou não efe-

tua, sem motivo justificado, a reparação do dano; (Redação dada pela Lei n. 

7.209, de 11.7.1984)

III – descumpre a condição do § 1º do art. 78 deste Código. (Redação 

dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Revogação facultativa

§ 1º A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qual-

quer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado, por crime 

culposo ou por contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de 

direitos. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Prorrogação do período de prova

§ 2º Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contra-

venção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento de-

finitivo. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 3º Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, 

prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi o fixado. (Reda-

ção dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Cumprimento das condições

Art. 82. Expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se 

extinta a pena privativa de liberdade. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)
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CAPÍTULO V

DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

Requisitos do livramento condicional

Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a 

pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Re-

dação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

I – cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente 

em crime doloso e tiver bons antecedentes; (Redação dada pela Lei n. 7.209, 

de 11.7.1984)

II – cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime 

doloso; (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

III – comprovado: (Redação dada pela Lei n. 13.964, de 2019)

a) bom comportamento durante a execução da pena; (Incluído pela Lei n. 

13.964, de 2019)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; (Incluído 

pela Lei n. 13.964, de 2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído pela Lei 

n. 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; 

(Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)

IV – tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano cau-

sado pela infração; (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

V – cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por 

crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 

afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente es-

pecífico em crimes dessa natureza. (Incluído pela Lei n. 13.344, de 2016) 

(Vigência)

Parágrafo único. Para o condenado por crime doloso, cometido com vio-

lência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará tam-
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bém subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir 

que o liberado não voltará a delinquir. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

Soma de penas

Art. 84. As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-

-se para efeito do livramento. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Especificações das condições

Art. 85. A sentença especificará as condições a que fica subordinado o 

livramento. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Revogação do livramento

Art. 86. Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser condenado a 

pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível:(Redação dada pela Lei 

n. 7.209, de 11.7.1984)

I – por crime cometido durante a vigência do benefício; (Redação dada 

pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

II – por crime anterior, observado o disposto no art. 84 deste Código. (Re-

dação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Revogação facultativa

Art. 87. O juiz poderá, também, revogar o livramento, se o liberado dei-

xar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irre-

corrivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não seja 

privativa de liberdade.(Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)
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Efeitos da revogação

Art. 88. Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido, 

e, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior 

àquele benefício, não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o 

condenado. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Extinção

Art. 89. O juiz não poderá declarar extinta a pena, enquanto não pas-

sar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado, por cri-

me cometido na vigência do livramento.(Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

Art. 90. Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se 

extinta a pena privativa de liberdade. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

CAPÍTULO VI

DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO

Efeitos genéricos e específicos

Art. 91. São efeitos da condenação: (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

I – tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime; (Re-

dação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

II – a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de ter-

ceiro de boa-fé: (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabri-

co, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua provei-

to auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.
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§ 1º Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao pro-

duto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se 

localizarem no exterior. (Incluído pela Lei n. 12.694, de 2012)

§ 2º Na hipótese do § 1º, as medidas assecuratórias previstas na legisla-

ção processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado 

ou acusado para posterior decretação de perda. (Incluído pela Lei n. 12.694, 

de 2012)

Art. 91-A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine 

pena máxima superior a 6 (seis) anos de reclusão, poderá ser decretada a 

perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à dife-

rença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível 

com o seu rendimento lícito. (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)

§ 1º Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por 

patrimônio do condenado todos os bens: (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)

I – de sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o 

benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posterior-

mente; e (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)

II – transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação 

irrisória, a partir do início da atividade criminal. (Incluído pela Lei n. 13.964, 

de 2019)

§ 2º O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade 

ou a procedência lícita do patrimônio. (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)

§ 3º A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente 

pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indica-

ção da diferença apurada. (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)

§ 4º Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença 

apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. (Incluído pela Lei n. 

13.964, de 2019)

§ 5º Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações 

criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou 
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do Estado, dependendo da Justiça onde tramita a ação penal, ainda que não 

ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, 

nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos cri-

mes. (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)

Art. 92. São também efeitos da condenação: (Redação dada pela Lei n. 

7.209, de 11.7.1984)

I – a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: (Redação dada 

pela Lei n. 9.268, de 1º.4.1996)

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior 

a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever 

para com a Administração Pública; (Incluído pela Lei n. 9.268, de 1º.4.1996)

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 

4 (quatro) anos nos demais casos. (Incluído pela Lei n. 9.268, de 1º.4.1996)

II – a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela 

nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igual-

mente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou 

contra tutelado ou curatelado; (Redação dada pela Lei n. 13.715, de 2018)

III – a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a 

prática de crime doloso. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, 

devendo ser motivadamente declarados na sentença. (Redação dada pela Lei 

n. 7.209, de 11.7.1984)

CAPÍTULO VII

DA REABILITAÇÃO

Reabilitação

Art. 93. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença 

definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu pro-

cesso e condenação. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)
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Parágrafo único. A reabilitação poderá, também, atingir os efeitos da con-

denação, previstos no art. 92 deste Código, vedada reintegração na situação 

anterior, nos casos dos incisos I e II do mesmo artigo. (Redação dada pela Lei 

n. 7.209, de 11.7.1984)

Art. 94. A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do 

dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, 

computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicio-

nal, se não sobrevier revogação, desde que o condenado: (Redação dada pela 

Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

I – tenha tido domicílio no País no prazo acima referido; (Redação dada 

pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

II – tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante 

de bom comportamento público e privado; (Redação dada pela Lei n. 7.209, 

de 11.7.1984)

III – tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a abso-

luta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que 

comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. (Redação dada pela Lei 

n. 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único. Negada a reabilitação, poderá ser requerida, a qualquer 

tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos compro-

batórios dos requisitos necessários. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

Art. 95. A reabilitação será revogada, de ofício ou a requerimento do Mi-

nistério Público, se o reabilitado for condenado, como reincidente, por decisão 

definitiva, a pena que não seja de multa. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)
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TÍTULO VI

DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

Espécies de medidas de segurança

Art. 96. As medidas de segurança são: (Redação dada pela Lei n. 7.209, 

de 11.7.1984)

I – Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à 

falta, em outro estabelecimento adequado; (Redação dada pela Lei n. 7.209, 

de 11.7.1984)

II – sujeição a tratamento ambulatorial. (Redação dada pela Lei n. 7.209, 

de 11.7.1984)

Parágrafo único. Extinta a punibilidade, não se impõe medida de seguran-

ça nem subsiste a que tenha sido imposta. (Redação dada pela Lei n. 7.209, 

de 11.7.1984)

Imposição da medida de segurança para inimputável

Art. 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação 

(art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, 

poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. (Redação dada pela Lei 

n. 7.209, de 11.7.1984)

Prazo

§ 1º A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indetermi-

nado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a 

cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) 

anos. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)
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Perícia médica

§ 2º A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e 

deverá ser repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o 

juiz da execução. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Desinternação ou liberação condicional

§ 3º A desinternação, ou a liberação, será sempre condicional devendo 

ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 (um) 

ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade. (Redação 

dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 4º Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz deter-

minar a internação do agente, se essa providência for necessária para fins 

curativos. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável

Art. 98. Na hipótese do parágrafo único do art. 26 deste Código e ne-

cessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de 

liberdade pode ser substituída pela internação, ou tratamento ambulatorial, 

pelo prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, nos termos do artigo anterior e 

respectivos §§ 1º a 4º. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Direitos do internado

Art. 99. O internado será recolhido a estabelecimento dotado de caracte-

rísticas hospitalares e será submetido a tratamento. (Redação dada pela Lei 

n. 7.209, de 11.7.1984)
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TÍTULO VII

DA AÇÃO PENAL

Ação pública e de iniciativa privada

Art. 100 - A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a 

declara privativa do ofendido. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, 

quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do Minis-

tro da Justiça. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofen-

dido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. (Redação dada pela Lei 

n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 3º - A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação 

pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. (Redação 

dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 4º - No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por 

decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa 

ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. (Redação dada pela Lei n. 

7.209, de 11.7.1984)

A ação penal no crime complexo

Art. 101 - Quando a lei considera como elemento ou circunstâncias do 

tipo legal fatos que, por si mesmos, constituem crimes, cabe ação pública 

em relação àquele, desde que, em relação a qualquer destes, se deva proce-

der por iniciativa do Ministério Público. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)
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Irretratabilidade da representação

Art. 102 - A representação será irretratável depois de oferecida a denún-

cia. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Decadência do direito de queixa ou de representação

Art. 103 - Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do 

direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 

(seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, 

ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o 

prazo para oferecimento da denúncia. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

Renúncia expressa ou tácita do direito de queixa

Art. 104 - O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado 

expressa ou tacitamente. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único. Importa renúncia tácita ao direito de queixa a prática de 

ato incompatível com a vontade de exercê-lo; não a implica, todavia, o fato 

de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. (Redação 

dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Perdão do ofendido

Art. 105 - O perdão do ofendido, nos crimes em que somente se procede 

mediante queixa, obsta ao prosseguimento da ação. (Redação dada pela Lei 

n. 7.209, de 11.7.1984)

Art. 106 - O perdão, no processo ou fora dele, expresso ou tácito: (Reda-

ção dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

I – se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita; (Redação 

dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)
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II – se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos ou-

tros; (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

III – se o querelado o recusa, não produz efeito. (Redação dada pela Lei 

n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a 

vontade de prosseguir na ação. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - Não é admissível o perdão depois que passa em julgado a sentença 

condenatória. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

TÍTULO VIII

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Extinção da punibilidade

Art. 107. Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

I – pela morte do agente;

II – pela anistia, graça ou indulto;

III – pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como crimi-

noso;

IV – pela prescrição, decadência ou perempção;

V – pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes 

de ação privada;

VI – pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII – (Revogado pela Lei n. 11.106, de 2005)

VIII – (Revogado pela Lei n. 11.106, de 2005)

IX – pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Art. 108. A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemen-

to constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Nos 

crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto 
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aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. (Redação dada pela 

Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, 

salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo 

da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação 

dada pela Lei n. 12.234, de 2010).

I – em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II – em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não 

excede a doze;

III – em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não 

excede a oito;

IV – em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não ex-

cede a quatro;

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo 

superior, não excede a dois;

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Re-

dação dada pela Lei n. 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único. Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos 

prazos previstos para as privativas de liberdade. (Redação dada pela Lei n. 

7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença conde-

natória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 
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anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. 

(Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julga-

do para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena 

aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data an-

terior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei n. 12.234, de 2010).

§ 2º (Revogado pela Lei n. 12.234, de 2010).

Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sen-

tença final

Art. 111. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, 

começa a correr: (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

I – do dia em que o crime se consumou; (Redação dada pela Lei n. 7.209, 

de 11.7.1984)

II – no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa; 

(Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

III – nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência; (Re-

dação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

IV – nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do 

registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. (Redação dada pela 

Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

V – nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, 

previstos neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima 

completar 18 (dezoito) anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta 

a ação penal. (Redação dada pela Lei n. 12.650, de 2012)

Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível

Art. 112. No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a cor-

rer: (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)
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I – do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a 

acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional; (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

II – do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 

interrupção deva computar-se na pena. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

Prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do 

livramento condicional

Art. 113. No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramen-

to condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. (Reda-

ção dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição da multa

Art. 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá: (Redação dada pela Lei 

n. 9.268, de 1º.4.1996)

I – em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplica-

da; (Incluído pela Lei n. 9.268, de 1º.4.1996)

II – no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de 

liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou 

cumulativamente aplicada. (Incluído pela Lei n. 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o cri-

minoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data 

da sentença, maior de 70 (setenta) anos.(Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

Causas impeditivas da prescrição
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Art. 116. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não 

corre: (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

I – enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa 

o reconhecimento da existência do crime; (Redação dada pela Lei n. 7.209, 

de 11.7.1984)

II – enquanto o agente cumpre pena no exterior; (Redação dada pela Lei 

n. 13.964, de 2019)

III – na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais 

Superiores, quando inadmissíveis; e (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)

IV – enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecu-

ção penal. (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)

Parágrafo único. Depois de passada em julgado a sentença condenatória, 

a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por 

outro motivo. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei n. 

7.209, de 11.7.1984)

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei 

n. 7.209, de 11.7.1984)

II – pela pronúncia; (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

III – pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei n. 

7.209, de 11.7.1984)

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorrí-

veis; (Redação dada pela Lei n. 11.596, de 2007).

V – pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada 

pela Lei n. 9.268, de 1º.4.1996)

VI – pela reincidência. (Redação dada pela Lei n. 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da 

prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos cri-
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mes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais 

a interrupção relativa a qualquer deles. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

§ 2º Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, 

todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção. (Redação 

dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Art. 118. As penas mais leves prescrevem com as mais graves. (Redação 

dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Art. 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade in-

cidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. (Redação dada pela Lei n. 

7.209, de 11.7.1984)

Perdão judicial

Art. 120. A sentença que conceder perdão judicial não será considerada 

para efeitos de reincidência. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

PARTE ESPECIAL

(VIDE LEI N. 7.209, DE 1984)

TÍTULO I

DOS CRIMES CONTRA A PESSOA

CAPÍTULO I

DOS CRIMES CONTRA A VIDA

Homicídio simples

Art. 121. Matar alguem:

Pena – reclusão, de seis a vinte anos.

Caso de diminuição de pena
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§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social 

ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provo-

cação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Homicídio qualificado

§ 2º Se o homicídio é cometido:

I – mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

II – por motivo futil;

III – com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro 

meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV – à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso 

que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido;

V – para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem 

de outro crime:

Pena – reclusão, de doze a trinta anos.

Feminicídio (Incluído pela Lei n. 13.104, de 2015)

VI – contra a mulher por razões da condição de sexo feminino: (Incluído 

pela Lei n. 13.104, de 2015)

VII – contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Consti-

tuição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segu-

rança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu 

cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão 

dessa condição: (Incluído pela Lei n. 13.142, de 2015)

VIII – com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido: 

Pena – reclusão, de doze a trinta anos.

§ 2º-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando 

o crime envolve: (Incluído pela Lei n. 13.104, de 2015)

I – violência doméstica e familiar; (Incluído pela Lei n. 13.104, de 2015)
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II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher. (Incluído pela Lei 

n. 13.104, de 2015)

Homicídio culposo

§ 3º Se o homicídio é culposo: (Vide Lei n. 4.611, de 1965)

Pena – detenção, de um a três anos.

Aumento de pena

§ 4º No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o 

crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, 

ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura di-

minuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. 

Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime 

é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) 

anos. (Redação dada pela Lei n. 10.741, de 2003)

§ 5º Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a 

pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma 

tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. (Incluído pela Lei n. 

6.416, de 24.5.1977)

§ 6º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for 

praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de se-

gurança, ou por grupo de extermínio. (Incluído pela Lei n. 12.720, de 2012)

§ 7º A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade 

se o crime for praticado: (Incluído pela Lei n. 13.104, de 2015)

I – durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; (Inclu-

ído pela Lei n. 13.104, de 2015)

II – contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) 

anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem 
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condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental; (Redação dada pela 

Lei n. 13.771, de 2018)

III – na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da 

vítima; (Redação dada pela Lei n. 13.771, de 2018)

IV – em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas 

nos incisos I, II e III do caput do art. 22 da Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 

2006. (Incluído pela Lei n. 13.771, de 2018)

Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação 

(Redação dada pela Lei n. 13.968, de 2019)

Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automuti-

lação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça: (Redação dada pela Lei 

n. 13.968, de 2019)

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. (Redação dada pela 

Lei n. 13.968, de 2019)

§ 1º Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal 

de natureza grave ou gravíssima, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 129 deste 

Código: (Incluído pela Lei n. 13.968, de 2019)

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. (Incluído pela Lei n. 13.968, 

de 2019)

§ 2º Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte: (In-

cluído pela Lei n. 13.968, de 2019)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos. (Incluído pela Lei n. 13.968, 

de 2019)

§ 3º A pena é duplicada: (Incluído pela Lei n. 13.968, de 2019)

I – se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil; (Incluído 

pela Lei n. 13.968, de 2019)

II – se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capaci-

dade de resistência. (Incluído pela Lei n. 13.968, de 2019)
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§ 4º A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da 

rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. (Incluído 

pela Lei n. 13.968, de 2019)

§ 5º Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de 

grupo ou de rede virtual. (Incluído pela Lei n. 13.968, de 2019)

§ 6º Se o crime de que trata o § 1º deste artigo resulta em lesão corporal 

de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 (quatorze) anos ou 

contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 

discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não 

pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no § 2º do 

art. 129 deste Código. (Incluído pela Lei n. 13.968, de 2019)

§ 7º Se o crime de que trata o § 2º deste artigo é cometido contra menor 

de 14 (quatorze) anos ou contra quem não tem o necessário discernimento 

para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer 

resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do art. 

121 deste Código. (Incluído pela Lei n. 13.968, de 2019)

Infanticídio

Art. 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, du-

rante o parto ou logo após:

Pena – detenção, de dois a seis anos.

Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento

Art. 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho pro-

voque: (Vide ADPF 54)

Pena – detenção, de um a três anos.

Aborto provocado por terceiro

Art. 125. Provocar aborto, sem o consentimento da gestante:
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Pena – reclusão, de três a dez anos.

Art. 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante: (Vide ADPF 54)

Pena – reclusão, de um a quatro anos.

Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é 

maior de quatorze anos, ou é alienada ou debil mental, ou se o consentimento 

é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência

Forma qualificada

Art. 127. As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumenta-

das de um terço, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados 

para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave; e são 

duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte.

Art. 128. Não se pune o aborto praticado por médico: (Vide ADPF 54)

Aborto necessário

I – se não há outro meio de salvar a vida da gestante;

Aborto no caso de gravidez resultante de estupro

II – se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consenti-

mento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal.

CAPÍTULO II

DAS LESÕES CORPORAIS

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

Lesão corporal de natureza grave
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§ 1º Se resulta:

I – Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

II – perigo de vida;

III – debilidade permanente de membro, sentido ou função;

IV – aceleração de parto:

Pena – reclusão, de um a cinco anos.

§ 2º Se resulta:

I – Incapacidade permanente para o trabalho;

II – enfermidade incuravel;

III – perda ou inutilização do membro, sentido ou função;

IV – deformidade permanente;

V – aborto:

Pena – reclusão, de dois a oito anos.

Lesão corporal seguida de morte

§ 3º Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não 

quís o resultado, nem assumiu o risco de produzí-lo:

Pena – reclusão, de quatro a doze anos.

Diminuição de pena

§ 4º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor so-

cial ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta 

provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Substituição da pena

§ 5º O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de 

detenção pela de multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis:

I – se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior;

II – se as lesões são recíprocas.
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Lesão corporal culposa

§ 6º Se a lesão é culposa: (Vide Lei n. 4.611, de 1965)

Pena – detenção, de dois meses a um ano.

Aumento de pena

§ 7º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se ocorrer qualquer das hi-

póteses dos §§ 4º e 6º do art. 121 deste Código. (Redação dada pela Lei n. 

12.720, de 2012)

§ 8º Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5º do art. 121.(Redação 

dada pela Lei n. 8.069, de 1990)

Violência Doméstica (Incluído pela Lei n. 10.886, de 2004)

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, côn-

juge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, 

prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hos-

pitalidade: (Redação dada pela Lei n. 11.340, de 2006)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Redação dada pela 

Lei n. 11.340, de 2006)

§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias 

são as indicadas no § 9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um ter-

ço). (Incluído pela Lei n. 10.886, de 2004)

§ 11. Na hipótese do § 9º deste artigo, a pena será aumentada de um ter-

ço se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência. (Incluído 

pela Lei n. 11.340, de 2006)

§ 12. Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos arts. 

142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da For-

ça Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrên-

cia dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L4611.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12720.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12720.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art129%C2%A77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art129%C2%A77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.886.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.886.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144


1780

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de um a dois 

terços. (Incluído pela Lei n. 13.142, de 2015)

CAPÍTULO III

DA PERICLITAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE

Perigo de contágio venéreo

Art. 130. Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato 

libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que 

está contaminado:

Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa.

§ 1º Se é intenção do agente transmitir a moléstia:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 2º Somente se procede mediante representação.

Perigo de contágio de moléstia grave

Art. 131. Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que 

está contaminado, ato capaz de produzir o contágio:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Perigo para a vida ou saúde de outrem

Art. 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente:

Pena – detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime 

mais grave.

Parágrafo único. A pena é aumentada de um sexto a um terço se a exposi-

ção da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas 

para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em 

desacordo com as normas legais. (Incluído pela Lei n. 9.777, de 1998)
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Abandono de incapaz

Art. 133. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância 

ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos re-

sultantes do abandono:

Pena – detenção, de seis meses a três anos.

§ 1º Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena – reclusão, de um a cinco anos.

§ 2º Se resulta a morte:

Pena – reclusão, de quatro a doze anos.

Aumento de pena

§ 3º As penas cominadas neste artigo aumentam-se de um terço:

I – se o abandono ocorre em lugar ermo;

II – se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou 

curador da vítima.

III – se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos (Incluído pela Lei n. 

10.741, de 2003)

Exposição ou abandono de recém-nascido

Art. 134. Expor ou abandonar recém-nascido, para ocultar desonra própria:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos.

§ 1º Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena – detenção, de um a três anos.

§ 2º Se resulta a morte:

Pena – detenção, de dois a seis anos.
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Omissão de socorro

Art. 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco 

pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, 

ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o 

socorro da autoridade pública:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta 

lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte.

Condicionamento de atendimento médico-hospitalar emergen-

cial (Incluído pela Lei n. 12.653, de 2012).

Art. 135-A. Exigir cheque-caução, nota promissória ou qualquer garan-

tia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como 

condição para o atendimento médico-hospitalar emergencial: (Incluído pela 

Lei n. 12.653, de 2012).

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. (Incluído pela 

Lei n. 12.653, de 2012).

Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de aten-

dimento resulta lesão corporal de natureza grave, e até o triplo se resulta a 

morte. (Incluído pela Lei n. 12.653, de 2012).

Maus-tratos

Art. 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, 

guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, 

quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-

-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção 

ou disciplina:

Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa.

§ 1º Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:
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Pena – reclusão, de um a quatro anos.

§ 2º Se resulta a morte:

Pena – reclusão, de quatro a doze anos.

§ 3º Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado contra pessoa 

menor de 14 (catorze) anos. (Incluído pela Lei n. 8.069, de 1990)

CAPÍTULO IV

DA RIXA

Rixa

Art. 137. Participar de rixa, salvo para separar os contendores:

Pena – detenção, de quinze dias a dois meses, ou multa.

Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, 

aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção, de seis me-

ses a dois anos.

CAPÍTULO V

DOS CRIMES CONTRA A HONRA

Calúnia

Art. 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como 

crime:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

§ 1º Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala 

ou divulga.

§ 2º É punível a calúnia contra os mortos.

Exceção da verdade

§ 3º Admite-se a prova da verdade, salvo:
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I – se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não 

foi condenado por sentença irrecorrível;

II – se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no n. I do art. 141;

III – se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absol-

vido por sentença irrecorrível.

Difamação

Art. 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

Exceção da verdade

Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é 

funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.

Injúria

Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

§ 1º O juiz pode deixar de aplicar a pena:

I – quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;

II – no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.

§ 2º Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natu-

reza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena corres-

pondente à violência.

§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, 

etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de defici-

ência: (Redação dada pela Lei n. 10.741, de 2003)

Pena – reclusão de um a três anos e multa. (Incluído pela Lei n. 9.459, de 

1997)
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Disposições comuns

Art. 141. As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, 

se qualquer dos crimes é cometido:

I – contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo estran-

geiro;

II – contra funcionário público, em razão de suas funções;

III – na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação 

da calúnia, da difamação ou da injúria.

IV – contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos ou portadora de deficiên-

cia, exceto no caso de injúria. (Incluído pela Lei n. 10.741, de 2003)

§ 1º Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, 

aplica-se a pena em dobro. (Redação dada pela Lei n. 13.964, de 2019)

§ 2º (VETADO). (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)

Exclusão do crime

Art. 142. Não constituem injúria ou difamação punível:

I – a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por 

seu procurador;

II – a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo 

quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar;

III – o conceito desfavorável emitido por funcionário público, em aprecia-

ção ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício.

Parágrafo único. Nos casos dos ns. I e III, responde pela injúria ou pela 

difamação quem lhe dá publicidade.

Retratação

Art. 143. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da 

calúnia ou da difamação, fica isento de pena.

Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia 

ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-
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-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a 

ofensa. (Incluído pela Lei n. 13.188, de 2015)

Art. 144. Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difa-

mação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. 

Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, 

responde pela ofensa.

Art. 145. Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede me-

diante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, § 2º, da violência resulta 

lesão corporal.

Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, 

no caso do inciso I do caput do art. 141 deste Código, e mediante represen-

tação do ofendido, no caso do inciso II do mesmo artigo, bem como no caso 

do § 3º do art. 140 deste Código. (Redação dada pela Lei n. 12.033. de 2009)

CAPÍTULO VI

DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL

Seção I

DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL

Constrangimento ilegal

Art. 146. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou 

depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de re-

sistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda:

Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa.
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Aumento de pena

§ 1º As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, para a 

execução do crime, se reúnem mais de três pessoas, ou há emprego de ar-

mas.

§ 2º Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência.

§ 3º Não se compreendem na disposição deste artigo:

I – a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente 

ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida;

II – a coação exercida para impedir suicídio.

Ameaça

Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer 

outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único. Somente se procede mediante representação.

Perseguição

Art. 147-A.  Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ame-

açando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade 

de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de 

liberdade ou privacidade. (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. (Incluído pela 

Lei nº 14.132, de 2021)

§ 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido: (Incluído pela 

Lei nº 14.132, de 2021)

I – contra criança, adolescente ou idoso; (Incluído pela Lei nº 14.132, de 

2021)

II – contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos 

do § 2º-A do art. 121 deste Código; (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)
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III – mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego 

de arma. (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)

§ 2º  As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das corresponden-

tes à violência. (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)

§ 3º  Somente se procede mediante representação. (Incluído pela Lei nº 

14.132, de 2021)

Sequestro e cárcere privado

Art. 148. Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere 

privado: (Vide Lei n. 10.446, de 2002)

Pena – reclusão, de um a três anos.

§ 1º A pena é de reclusão, de dois a cinco anos:

I – se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do 

agente ou maior de 60 (sessenta) anos; (Redação dada pela Lei n. 11.106, 

de 2005)

II – se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saú-

de ou hospital;

III – se a privação da liberdade dura mais de quinze dias.

IV – se o crime é praticado contra menor de 18 (dezoito) anos; (Incluído 

pela Lei n. 11.106, de 2005)

V – se o crime é praticado com fins libidinosos. (Incluído pela Lei n. 11.106, 

de 2005)

§ 2º Se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da de-

tenção, grave sofrimento físico ou moral:

Pena – reclusão, de dois a oito anos.

Redução a condição análoga à de escravo

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer sub-

metendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o 
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a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, 

sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto: 

(Redação dada pela Lei n. 10.803, de 11.12.2003)

Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena corresponden-

te à violência. (Redação dada pela Lei n. 10.803, de 11.12.2003)

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: (Incluído pela Lei n. 10.803, de 

11.12.2003)

I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, 

com o fim de retê-lo no local de trabalho; (Incluído pela Lei n. 10.803, de 

11.12.2003)

II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de 

documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local 

de trabalho. (Incluído pela Lei n. 10.803, de 11.12.2003)

§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: (Incluído 

pela Lei n. 10.803, de 11.12.2003)

I – contra criança ou adolescente; (Incluído pela Lei n. 10.803, de 

11.12.2003)

II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. (In-

cluído pela Lei n. 10.803, de 11.12.2003)

Tráfico de Pessoas (Incluído pela Lei n. 13.344, de 2016) (Vigência)

Art. 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alo-

jar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou 

abuso, com a finalidade de: (Incluído pela Lei n. 13.344, de 2016) (Vigência)

I – remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo; (Incluído pela Lei n. 

13.344, de 2016) (Vigência)

II – submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo; (Incluído 

pela Lei n. 13.344, de 2016) (Vigência)

III – submetê-la a qualquer tipo de servidão; (Incluído pela Lei n. 13.344, 

de 2016) (Vigência)
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IV – adoção ilegal; ou (Incluído pela Lei n. 13.344, de 2016) (Vigência)

V – exploração sexual. (Incluído pela Lei n. 13.344, de 2016) (Vigência)

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. (Incluído pela Lei 

n. 13.344, de 2016) (Vigência)

§ 1º A pena é aumentada de um terço até a metade se: (Incluído pela Lei 

n. 13.344, de 2016) (Vigência)

I – o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas fun-

ções ou a pretexto de exercê-las; (Incluído pela Lei n. 13.344, de 2016) (Vi-

gência)

II – o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou 

com deficiência; (Incluído pela Lei n. 13.344, de 2016) (Vigência)

III – o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de co-

abitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de 

superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função; 

ou (Incluído pela Lei n. 13.344, de 2016) (Vigência)

IV – a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. (In-

cluído pela Lei n. 13.344, de 2016) (Vigência)

§ 2º A pena é reduzida de um a dois terços se o agente for primário e 

não integrar organização criminosa. (Incluído pela Lei n. 13.344, de 2016) 

(Vigência)

Seção II

DOS CRIMES CONTRA A INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO

Violação de domicílio

Art. 150. Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou con-

tra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em 

suas dependências:

Pena – detenção, de um a três meses, ou multa.

§ 1º Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o 

emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas:
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Pena – detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente 

à violência.

§ 2º (Revogado pela Lei n. 13.869, de 2019) (Vigência)

§ 3º Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em 

suas dependências:

I – durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar 

prisão ou outra diligência;

II – a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo 

ali praticado ou na iminência de o ser.

§ 4º A expressão “casa” compreende:

I – qualquer compartimento habitado;

II – aposento ocupado de habitação coletiva;

III – compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão 

ou atividade.

§ 5º Não se compreendem na expressão “casa”:

I – hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto 

aberta, salvo a restrição do n.º II do parágrafo anterior;

II – taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero.

Seção III

DOS CRIMES CONTRA A

INVIOLABILIDADE DE CORRESPONDÊNCIA

Violação de correspondência

Art. 151. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fecha-

da, dirigida a outrem:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.
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Sonegação ou destruição de correspondência

§ 1º Na mesma pena incorre:

I – quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, embora 

não fechada e, no todo ou em parte, a sonega ou destrói;

Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica

II – quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusiva-

mente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro, ou conver-

sação telefônica entre outras pessoas;

III – quem impede a comunicação ou a conversação referidas no número 

anterior;

IV – quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico, sem obser-

vância de disposição legal.

§ 2º As penas aumentam-se de metade, se há dano para outrem.

§ 3º Se o agente comete o crime, com abuso de função em serviço postal, 

telegráfico, radioelétrico ou telefônico:

Pena – detenção, de um a três anos.

§ 4º Somente se procede mediante representação, salvo nos casos do § 

1º, IV, e do § 3º.

Correspondência comercial

Art. 152. Abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento 

comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair 

ou suprimir correspondência, ou revelar a estranho seu conteúdo:

Pena – detenção, de três meses a dois anos.

Parágrafo único. Somente se procede mediante representação.
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Seção IV

DOS CRIMES CONTRA A INVIOLABILIDADE DOS SEGREDOS

Divulgação de segredo

Art. 153. Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento par-

ticular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, 

e cuja divulgação possa produzir dano a outrem:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa, de trezentos mil réis a 

dois contos de réis. (Vide Lei n. 7.209, de 1984)

§ 1º Somente se procede mediante representação. (Parágrafo único renu-

merado pela Lei n. 9.983, de 2000)

§ 1º-A. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, 

assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou ban-

co de dados da Administração Pública: (Incluído pela Lei n. 9.983, de 2000)

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. (Incluído pela Lei 

n. 9.983, de 2000)

§ 2º Quando resultar prejuízo para a Administração Pública, a ação penal 

será incondicionada. (Incluído pela Lei n. 9.983, de 2000)

Violação do segredo profissional

Art. 154. Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência 

em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa 

produzir dano a outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa de um conto a dez 

contos de réis. (Vide Lei n. 7.209, de 1984)

Parágrafo único. Somente se procede mediante representação.
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Invasão de dispositivo informático (Incluído pela Lei n. 12.737, de 

2012) Vigência

Art. 154-A. Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à 

rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou infor-

mações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar 

vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: (Redação dada pela Lei nº 14.155, de 

2021)

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. (Redação dada 

pela Lei nº 14.155, de 2021)

§ 1º Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difun-

de dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da 

conduta definida no caput. (Incluído pela Lei n. 12.737, de 2012) Vigência

§ 2º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se da inva-

são resulta prejuízo econômico. (Redação dada pela Lei nº 14.155, de 2021)

§ 3º Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações ele-

trônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, 

assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo 

invadido: (Incluído pela Lei n. 12.737, de 2012) Vigência

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Redação dada pela 

Lei nº 14.155, de 2021)

§ 4º Na hipótese do § 3º, aumenta-se a pena de um a dois terços se houver di-

vulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados 

ou informações obtidos. (Incluído pela Lei n. 12.737, de 2012) Vigência

§ 5º Aumenta-se a pena de um terço à metade se o crime for praticado 

contra: (Incluído pela Lei n. 12.737, de 2012) Vigência

I – Presidente da República, governadores e prefeitos; (Incluído pela Lei 

n. 12.737, de 2012) Vigência

II – Presidente do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei n. 12.737, 

de 2012) Vigência
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III – Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assem-

bleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de 

Câmara Municipal; ou (Incluído pela Lei n. 12.737, de 2012) Vigência

IV – dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadu-

al, municipal ou do Distrito Federal. (Incluído pela Lei n. 12.737, de 2012) 

Vigência

Ação penal (Incluído pela Lei n. 12.737, de 2012) Vigência

Art. 154-B. Nos crimes definidos no art. 154-A, somente se procede me-

diante representação, salvo se o crime é cometido contra a administração 

pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios ou contra empresas concessionárias de serviços públi-

cos. (Incluído pela Lei n. 12.737, de 2012) Vigência

TÍTULO II

DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO

CAPÍTULO I

DO FURTO

Furto

Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o 

repouso noturno.

§ 2º Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz 

pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois 

terços, ou aplicar somente a pena de multa.

§ 3º Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que 

tenha valor econômico.
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Furto qualificado

§ 4º A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é co-

metido:

I – com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II – com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

III – com emprego de chave falsa;

IV – mediante concurso de duas ou mais pessoas.

§ 4º-A A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se hou-

ver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. 

(Incluído pela Lei n. 13.654, de 2018)

§ 4º-B A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se o 

furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou infor-

mático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de 

mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qual-

quer outro meio fraudulento análogo. (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)

§ 4º-C A pena prevista no § 4º-B deste artigo, considerada a relevância do 

resultado gravoso: (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)

I – aumenta-se de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é pra-

ticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional;      

(Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)

II – aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é praticado contra 

idoso ou vulnerável. (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)

§ 5º A pena é de reclusão de três a oito anos, se a subtração for de veículo 

automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior. 

(Incluído pela Lei n. 9.426, de 1996)

§ 6º A pena é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos se a subtração for 

de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em 

partes no local da subtração. (Incluído pela Lei n. 13.330, de 2016)

§ 7º A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se a 

subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou 

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13654.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9426.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13330.htm#art2


1797

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. (Incluído 

pela Lei n. 13.654, de 2018)

Furto de coisa comum

Art. 156. Subtrair o condômino, co-herdeiro ou sócio, para si ou para ou-

trem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

§ 1º Somente se procede mediante representação.

§ 2º Não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não 

excede a quota a que tem direito o agente.

CAPÍTULO II

DO ROUBO E DA EXTORSÃO

Roubo

Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, median-

te grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer 

meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, em-

prega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impuni-

dade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada 

pela Lei n. 13.654, de 2018)

I – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 13.654, de 2018)

II – se há o concurso de duas ou mais pessoas;

III – se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente co-

nhece tal circunstância.
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IV – se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado 

para outro Estado ou para o exterior; (Incluído pela Lei n. 9.426, de 1996)

V – se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberda-

de. (Incluído pela Lei n. 9.426, de 1996)

VI – se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, 

conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou empre-

go. (Incluído pela Lei n. 13.654, de 2018)

VII – se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma 

branca; (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei n. 

13.654, de 2018)

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; 

(Incluído pela Lei n. 13.654, de 2018)

II – se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de 

explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. (Incluído pela Lei 

n. 13.654, de 2018)

§ 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de 

arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista 

no caput deste artigo. (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)

§ 3º Se da violência resulta: (Redação dada pela Lei n. 13.654, de 2018)

I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) 

anos, e multa; (Incluído pela Lei n. 13.654, de 2018)

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa. 

(Incluído pela Lei n. 13.654, de 2018)

Extorsão

Art. 158. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e 

com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, 

a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
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§ 1º Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego 

de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.

§ 2º Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no § 3º 

do artigo anterior. Vide Lei n. 8.072, de 25.7.90

§ 3º Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e 

essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena 

é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa; se resulta lesão 

corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 

3º, respectivamente. (Incluído pela Lei n. 11.923, de 2009)

Extorsão mediante sequestro

Art. 159. Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, 

qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate: Vide Lei n. 8.072, 

de 25.7.90 (Vide Lei n. 10.446, de 2002)

Pena – reclusão, de oito a quinze anos.. (Redação dada pela Lei n. 8.072, 

de 25.7.1990)

§ 1º Se o sequestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o seques-

trado é menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime 

é cometido por bando ou quadrilha. Vide Lei n. 8.072, de 25.7.90 (Redação 

dada pela Lei n. 10.741, de 2003)

Pena – reclusão, de doze a vinte anos. (Redação dada pela Lei n. 8.072, 

de 25.7.1990)

§ 2º Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: Vide Lei n. 8.072, 

de 25.7.90

Pena – reclusão, de dezesseis a vinte e quatro anos. (Redação dada pela 

Lei n. 8.072, de 25.7.1990)

§ 3º Se resulta a morte: Vide Lei n. 8.072, de 25.7.90

Pena – reclusão, de vinte e quatro a trinta anos. (Redação dada pela Lei 

n. 8.072, de 25.7.1990)
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§ 4º Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar 

à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida 

de um a dois terços. (Redação dada pela Lei n. 9.269, de 1996)

Extorsão indireta

Art. 160. Exigir ou receber, como garantia de dívida, abusando da situa-

ção de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal con-

tra a vítima ou contra terceiro:

Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.

CAPÍTULO III

DA USURPAÇÃO

Alteração de limites

Art. 161. Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer outro sinal 

indicativo de linha divisória, para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa 

imóvel alheia:

Pena – detenção, de um a seis meses, e multa.

§ 1º Na mesma pena incorre quem:

Usurpação de águas

I – desvia ou represa, em proveito próprio ou de outrem, águas alheias;

Esbulho possessório

II – invade, com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concur-

so de mais de duas pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho 

possessório.

§ 2º Se o agente usa de violência, incorre também na pena a esta comi-

nada.
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§ 3º Se a propriedade é particular, e não há emprego de violência, somen-

te se procede mediante queixa.

Supressão ou alteração de marca em animais

Art. 162. Suprimir ou alterar, indevidamente, em gado ou rebanho alheio, 

marca ou sinal indicativo de propriedade:

Pena – detenção, de seis meses a três anos, e multa.

CAPÍTULO IV

DO DANO

Dano

Art. 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dano qualificado

Parágrafo único. Se o crime é cometido:

I – com violência à pessoa ou grave ameaça;

II – com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não 

constitui crime mais grave

III – contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de 

Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de 

economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos; (Redação 

dada pela Lei n. 13.531, de 2017)

IV – por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima:

Pena – detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena cor-

respondente à violência.
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Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia

Art. 164. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, sem con-

sentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo:

Pena – detenção, de quinze dias a seis meses, ou multa.

Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico

Art. 165. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade 

competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Alteração de local especialmente protegido

Art. 166. Alterar, sem licença da autoridade competente, o aspecto de 

local especialmente protegido por lei:

Pena – detenção, de um mês a um ano, ou multa.

Ação penal

Art. 167. Nos casos do art. 163, do inciso IV do seu parágrafo e do art. 

164, somente se procede mediante queixa.

CAPÍTULO V

DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA

Apropriação indébita

Art. 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a 

detenção:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.
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Aumento de pena

§ 1º A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:

I – em depósito necessário;

II – na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, 

testamenteiro ou depositário judicial;

III – em razão de ofício, emprego ou profissão.

Apropriação indébita previdenciária (Incluído pela Lei n. 9.983, de 2000)

Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições re-

colhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional: (Incluído 

pela Lei n. 9.983, de 2000)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Incluído pela Lei 

n. 9.983, de 2000)

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem deixar de: (Incluído pela Lei n. 

9.983, de 2000)

I – recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada 

à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a 

segurados, a terceiros ou arrecadada do público; (Incluído pela Lei n. 9.983, 

de 2000)

II – recolher contribuições devidas à previdência social que tenham inte-

grado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à pres-

tação de serviços; (Incluído pela Lei n. 9.983, de 2000)

III – pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou 

valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela previdência social. (In-

cluído pela Lei n. 9.983, de 2000)

§ 2º É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, con-

fessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta 

as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regu-

lamento, antes do início da ação fiscal. (Incluído pela Lei n. 9.983, de 2000)
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§ 3º É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de 

multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que: (Incluído 

pela Lei n. 9.983, de 2000)

I – tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a 

denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive aces-

sórios; ou (Incluído pela Lei n. 9.983, de 2000)

II – o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual 

ou inferior àquele estabelecido pela previdência social, administrativamente, 

como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. (Incluí-

do pela Lei n. 9.983, de 2000)

§ 4º A faculdade prevista no § 3º deste artigo não se aplica aos casos de 

parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja supe-

rior àquele estabelecido, administrativamente, como sendo o mínimo para o 

ajuizamento de suas execuções fiscais. (Incluído pela Lei n. 13.606, de 2018)

Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza

Art. 169. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por 

erro, caso fortuito ou força da natureza:

Pena – detenção, de um mês a um ano, ou multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre:

Apropriação de tesouro

I – quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em par-

te, da quota a que tem direito o proprietário do prédio;

Apropriação de coisa achada

II – quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcial-

mente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la 

à autoridade competente, dentro no prazo de quinze dias.
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Art. 170. Nos crimes previstos neste Capítulo, aplica-se o disposto no art. 

155, § 2º.

CAPÍTULO VI

DO ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES

Estelionato

Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo 

alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou 

qualquer outro meio fraudulento:

Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez 

contos de réis. (Vide Lei n. 7.209, de 1984)

§ 1º Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz 

pode aplicar a pena conforme o disposto no art. 155, § 2º.

§ 2º Nas mesmas penas incorre quem:

Disposição de coisa alheia como própria

I – vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa 

alheia como própria;

Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria

II – vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria 

inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender 

a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer 

dessas circunstâncias;

Defraudação de penhor

III – defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por ou-

tro modo, a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado;
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Fraude na entrega de coisa

IV – defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve en-

tregar a alguém;

Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro

V – destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o pró-

prio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com 

o intuito de haver indenização ou valor de seguro;

Fraude no pagamento por meio de cheque

VI – emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do saca-

do, ou lhe frustra o pagamento.

Fraude eletrônica

§ 2º-A. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se a 

fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou 

por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou 

envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudu-

lento análogo. (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)

§ 2º-B. A pena prevista no § 2º-A deste artigo, considerada a relevância 

do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o 

crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território 

nacional. (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)

§ 3º-A. pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detri-

mento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, 

assistência social ou beneficência.
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§ 3º A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimen-

to de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assis-

tência social ou beneficência.

Estelionato contra idoso ou vulnerável (Redação dada pela Lei nº 

14.155, de 2021)

§ 4º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é cometi-

do contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. 

(Redação dada pela Lei nº 14.155, de 2021)

§ 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: 

(Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)

I – a Administração Pública, direta ou indireta; (Incluído pela Lei n. 13.964, 

de 2019)

II – criança ou adolescente; (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)

III – pessoa com deficiência mental; ou (Incluído pela Lei n. 13.964, de 

2019)

IV – maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz. (Incluído pela Lei n. 

13.964, de 2019)

Duplicata simulada

Art. 172. Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda 

à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço presta-

do. (Redação dada pela Lei n. 8.137, de 27.12.1990)

Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Redação dada 

pela Lei n. 8.137, de 27.12.1990)

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquêle que falsificar ou 

adulterar a escrituração do Livro de Registro de Duplicatas. (Incluído pela Lei 

n. 5.474. de 1968)
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Abuso de incapazes

Art. 173. Abusar, em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão 

ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, 

induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídi-

co, em prejuízo próprio ou de terceiro:

Pena – reclusão, de dois a seis anos, e multa.

Induzimento à especulação

Art. 174. Abusar, em proveito próprio ou alheio, da inexperiência ou da 

simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo-o à prática de jogo 

ou aposta, ou à especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo 

saber que a operação é ruinosa:

Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.

Fraude no comércio

Art. 175. Enganar, no exercício de atividade comercial, o adquirente ou 

consumidor:

I – vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou de-

teriorada;

II – entregando uma mercadoria por outra:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

§ 1º Alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou o peso de 

metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra 

de menor valor; vender pedra falsa por verdadeira; vender, como precioso, 

metal de ou outra qualidade:

Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa.

§ 2º É aplicável o disposto no art. 155, § 2º.
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Outras fraudes

Art. 176. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se 

de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento:

Pena – detenção, de quinze dias a dois meses, ou multa.

Parágrafo único. Somente se procede mediante representação, e o juiz 

pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.

Fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedade por ações

Art. 177. Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em pros-

pecto ou em comunicação ao público ou à assembleia, afirmação falsa sobre a 

constituição da sociedade, ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa, se o fato não constitui 

crime contra a economia popular.

§ 1º Incorrem na mesma pena, se o fato não constitui crime contra a eco-

nomia popular: (Vide Lei n. 1.521, de 1951)

I – o diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações, que, em pros-

pecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou à assembleia, 

faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade, ou oculta 

fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo;

II – o diretor, o gerente ou o fiscal que promove, por qualquer artifício, 

falsa cotação das ações ou de outros títulos da sociedade;

III – o diretor ou o gerente que toma empréstimo à sociedade ou usa, em 

proveito próprio ou de terceiro, dos bens ou haveres sociais, sem prévia au-

torização da assembleia geral;

IV – o diretor ou o gerente que compra ou vende, por conta da sociedade, 

ações por ela emitidas, salvo quando a lei o permite;

V – o diretor ou o gerente que, como garantia de crédito social, aceita em 

penhor ou em caução ações da própria sociedade;
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VI – o diretor ou o gerente que, na falta de balanço, em desacordo com 

este, ou mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos fictícios;

VII – o diretor, o gerente ou o fiscal que, por interposta pessoa, ou con-

luiado com acionista, consegue a aprovação de conta ou parecer;

VIII – o liquidante, nos casos dos ns. I, II, III, IV, V e VII;

IX – o representante da sociedade anônima estrangeira, autorizada a fun-

cionar no País, que pratica os atos mencionados nos ns. I e II, ou dá falsa 

informação ao Governo.

§ 2º Incorre na pena de detenção, de seis meses a dois anos, e multa, 

o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outrem, negocia o 

voto nas deliberações de assembleia geral.

Emissão irregular de conhecimento de depósito ou “warrant”

Art. 178. Emitir conhecimento de depósito ou warrant, em desacordo com 

disposição legal:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Fraude à execução

Art. 179. Fraudar execução, alienando, desviando, destruindo ou danifi-

cando bens, ou simulando dívidas:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Parágrafo único. Somente se procede mediante queixa.

CAPÍTULO VII

DA RECEPTAÇÃO

Receptação

Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito 

próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que 
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terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (Redação dada pela Lei n. 

9.426, de 1996)

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa. (Redação dada pela Lei n. 

9.426, de 1996)

Receptação qualificada (Redação dada pela Lei n. 9.426, de 1996)

§ 1º Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, des-

montar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma uti-

lizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou 

industrial, coisa que deve saber ser produto de crime: (Redação dada pela Lei 

n. 9.426, de 1996)

Pena – reclusão, de três a oito anos, e multa. (Redação dada pela Lei n. 

9.426, de 1996)

§ 2º Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, 

qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em 

residência. (Redação dada pela Lei n. 9.426, de 1996)

§ 3º Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção 

entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-

-se obtida por meio criminoso: (Redação dada pela Lei n. 9.426, de 1996)

Pena – detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas. 

(Redação dada pela Lei n. 9.426, de 1996)

§ 4º A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor 

do crime de que proveio a coisa. (Redação dada pela Lei n. 9.426, de 1996)

§ 5º Na hipótese do § 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo 

em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação 

dolosa aplica-se o disposto no § 2º do art. 155. (Incluído pela Lei n. 9.426, 

de 1996)

§ 6º Tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito 

Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, so-

ciedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, 
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aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. (Redação dada 

pela Lei n. 13.531, de 2017)

Receptação de animal

Art. 180-A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depó-

sito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semo-

vente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, 

que deve saber ser produto de crime: (Incluído pela Lei n. 13.330, de 2016)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Incluído pela Lei 

n. 13.330, de 2016)

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 181. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos 

neste título, em prejuízo: (Vide Lei n. 10.741, de 2003)

I – do cônjuge, na constância da sociedade conjugal;

II – de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegíti-

mo, seja civil ou natural.

Art. 182. Somente se procede mediante representação, se o crime pre-

visto neste título é cometido em prejuízo: (Vide Lei n. 10.741, de 2003)

I – do cônjuge desquitado ou judicialmente separado;

II – de irmão, legítimo ou ilegítimo;

III – de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita.

Art. 183. Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores:

I – se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja em-

prego de grave ameaça ou violência à pessoa;

II – ao estranho que participa do crime.

III – se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 

60 (sessenta) anos. (Incluído pela Lei n. 10.741, de 2003)
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TÍTULO III

DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL

CAPÍTULO I

DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INTELECTUAL

Violação de direito autoral

Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: (Redação 

dada pela Lei n. 10.695, de 1º.7.2003)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. (Redação 

dada pela Lei n. 10.695, de 1º.7.2003)

§ 1º Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de 

lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, 

interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, 

do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de 

quem os represente: (Redação dada pela Lei n. 10.695, de 1º.7.2003)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Redação dada 

pela Lei n. 10.695, de 1º.7.2003)

§ 2º Na mesma pena do § 1º incorre quem, com o intuito de lucro direto 

ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire, 

oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma 

reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete 

ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga ori-

ginal ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização 

dos titulares dos direitos ou de quem os represente. (Redação dada pela Lei 

n. 10.695, de 1º.7.2003)

§ 3º Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, 

fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário 

realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar 

previamente determinados por quem formula a demanda, com intuito de lu-
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cro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, 

do artista intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem 

os represente: (Redação dada pela Lei n. 10.695, de 1º.7.2003)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Incluído pela Lei 

n. 10.695, de 1º.7.2003)

§ 4º O disposto nos §§ 1º, 2º e 3º não se aplica quando se tratar de exce-

ção ou limitação ao direito de autor ou os que lhe são conexos, em conformi-

dade com o previsto na Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem a cópia 

de obra intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso privado do 

copista, sem intuito de lucro direto ou indireto. (Incluído pela Lei n. 10.695, 

de 1º.7.2003)

Usurpação de nome ou pseudônimo alheio

Art. 185. (Revogado pela Lei n. 10.695, de 1º.7.2003)

Art. 186. Procede-se mediante: (Redação dada pela Lei n. 10.695, de 

1º.7.2003)

I – queixa, nos crimes previstos no caput do art. 184; (Incluído pela Lei 

n. 10.695, de 1º.7.2003)

II – ação penal pública incondicionada, nos crimes previstos nos §§ 1º e 

2º do art. 184; (Incluído pela Lei n. 10.695, de 1º.7.2003)

III – ação penal pública incondicionada, nos crimes cometidos em desfa-

vor de entidades de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de 

economia mista ou fundação instituída pelo Poder Público; (Incluído pela Lei 

n. 10.695, de 1º.7.2003)

IV – ação penal pública condicionada à representação, nos crimes previs-

tos no § 3º do art. 184. (Incluído pela Lei n. 10.695, de 1º.7.2003)
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CAPÍTULO II

DOS CRIMES CONTRA O PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO

Violação de privilégio de invenção

Art. 187. (Revogado pela Lei n. 9.279, de 14.5.1996)

Falsa atribuição de privilégio

Art. 188. (Revogado pela Lei n. 9.279, de 14.5.1996)

Usurpação ou indevida exploração de modelo ou desenho privilegiado

Art. 189. (Revogado pela Lei n. 9.279, de 14.5.1996)

Falsa declaração de depósito em modelo ou desenho

Art. 190. (Revogado pela Lei n. 9.279, de 14.5.1996)

Art. 191. (Revogado pela Lei n. 9.279, de 14.5.1996)

CAPÍTULO III

DOS CRIMES CONTRA AS

MARCAS DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Violação do direito de marca

Art. 192. (Revogado pela Lei n. 9.279, de 14.5.1996)

Uso indevido de armas, brasões e distintivos públicos

Art. 193. (Revogado pela Lei n. 9.279, de 14.5.1996)

Marca com falsa indicação de procedência

Art. 194. (Revogado pela Lei n. 9.279, de 14.5.1996)

Art. 195. (Revogado pela Lei n. 9.279, de 14.5.1996)
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CAPÍTULO IV

DOS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

Concorrência desleal

Art. 196. (Revogado pela Lei n. 9.279, de 14.5.1996)

TÍTULO IV

DOS CRIMES CONTRA

A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Atentado contra a liberdade de trabalho

Art. 197. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça:

I – a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a tra-

balhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias:

Pena – detenção, de um mês a um ano, e multa, além da pena correspon-

dente à violência;

II – a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho, ou a participar de 

parede ou paralisação de atividade econômica:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena corres-

pondente à violência.

Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem 

violenta

Art. 198. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a 

celebrar contrato de trabalho, ou a não fornecer a outrem ou não adquirir de 

outrem matéria-prima ou produto industrial ou agrícola:

Pena – detenção, de um mês a um ano, e multa, além da pena correspon-

dente à violência.
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Atentado contra a liberdade de associação

Art. 199. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a 

participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou associação 

profissional:

Pena – detenção, de um mês a um ano, e multa, além da pena correspon-

dente à violência.

Paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da 

ordem

Art. 200. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, pra-

ticando violência contra pessoa ou contra coisa:

Pena – detenção, de um mês a um ano, e multa, além da pena correspon-

dente à violência.

Parágrafo único. Para que se considere coletivo o abandono de trabalho é 

indispensável o concurso de, pelo menos, três empregados.

Paralisação de trabalho de interesse coletivo

Art. 201. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, pro-

vocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola. Sa-

botagem

Art. 202. Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrí-

cola, com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, ou 

com o mesmo fim danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes ou 

delas dispor:

Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.
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Frustração de direito assegurado por lei trabalhista

Art. 203. Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela 

legislação do trabalho:

Pena – detenção de um ano a dois anos, e multa, além da pena correspon-

dente à violência. (Redação dada pela Lei n. 9.777, de 29.12.1998)

§ 1º Na mesma pena incorre quem: (Incluído pela Lei n. 9.777, de 1998)

I – obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabele-

cimento, para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida; 

(Incluído pela Lei n. 9.777, de 1998)

II – impede alguém de se desligar de serviços de qualquer natureza, me-

diante coação ou por meio da retenção de seus documentos pessoais ou con-

tratuais. (Incluído pela Lei n. 9.777, de 1998)

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço se a vítima é menor de 

dezoito anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou 

mental. (Incluído pela Lei n. 9.777, de 1998)

Frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho

Art. 204. Frustrar, mediante fraude ou violência, obrigação legal relativa 

à nacionalização do trabalho:

Pena – detenção, de um mês a um ano, e multa, além da pena correspon-

dente à violência.

Exercício de atividade com infração de decisão administrativa

Art. 205. Exercer atividade, de que estáimpedido por decisão administra-

tiva:

Pena – detenção, de três meses a dois anos, ou multa.
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Aliciamento para o fim de emigração

Art. 206. Recrutar trabalhadores, mediante fraude, com o fim de levá-los 

para território estrangeiro. (Redação dada pela Lei n. 8.683, de 1993)

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos e multa. (Redação dada pela 

Lei n. 8.683, de 1993)

Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território 

nacional

Art. 207. Aliciar trabalhadores, com o fim de levá-los de uma para outra 

localidade do território nacional:

Pena – detenção de um a três anos, e multa. (Redação dada pela Lei n. 

9.777, de 29.12.1998)

§ 1º Incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da localida-

de de execução do trabalho, dentro do território nacional, mediante fraude ou 

cobrança de qualquer quantia do trabalhador, ou, ainda, não assegurar condi-

ções do seu retorno ao local de origem. (Incluído pela Lei n. 9.777, de 1998)

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço se a vítima é menor de 

dezoito anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou 

mental. (Incluído pela Lei n. 9.777, de 1998)
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TÍTULO V

DOS CRIMES CONTRA O SENTIMENTO

RELIGIOSO E CONTRA O RESPEITO AOS MORTOS

CAPÍTULO I

DOS CRIMES CONTRA O SENTIMENTO RELIGIOSO

Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo

Art. 208. Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou 

função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; 

vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso:

Pena – detenção, de um mês a um ano, ou multa.

Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de um 

terço, sem prejuízo da correspondente à violência.

CAPÍTULO II

DOS CRIMES CONTRA O RESPEITO AOS MORTOS

Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária

Art. 209. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária:

Pena – detenção, de um mês a um ano, ou multa.

Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de um 

terço, sem prejuízo da correspondente à violência.

Violação de sepultura

Art. 210. Violar ou profanar sepultura ou urna funerária:

Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.
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Destruição, subtração ou ocultação de cadáver

Art. 211. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele:

Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.

Vilipêndio a cadáver

Art. 212. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas:

Pena – detenção, de um a três anos, e multa.

TÍTULO VI

DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL

(Redação dada pela Lei n. 12.015, de 2009)

CAPÍTULO I

DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL

(Redação dada pela Lei n. 12.015, de 2009)

Estupro

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter 

conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato 

libidinoso: (Redação dada pela Lei n. 12.015, de 2009)

Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 

(Redação dada pela Lei n. 12.015, de 2009)

§ 1º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima 

é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei n. 

12.015, de 2009)

Pena – reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos. (Incluído pela Lei n. 12.015, 

de 2009)

§ 2º Se da conduta resulta morte: (Incluído pela Lei n. 12.015, de 2009)
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Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos (Incluído pela Lei n. 

12.015, de 2009)

Art. 214. (Revogado pela Lei n. 12.015, de 2009)

Violação sexual mediante fraude (Redação dada pela Lei n. 12.015, de 2009)

Art. 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com al-

guém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre mani-

festação de vontade da vítima: (Redação dada pela Lei n. 12.015, de 2009)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos. 

(Redação dada pela Lei n. 12.015, de 2009)

Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem eco-

nômica, aplica-se também multa. (Redação dada pela Lei n. 12.015, de 2009)

Importunação sexual (Incluído pela Lei n. 13.718, de 2018)

Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso 

com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro: (Incluído pela 

Lei n. 13.718, de 2018)

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime 

mais grave. (Incluído pela Lei n. 13.718, de 2018)

Art. 216. (Revogado pela Lei n. 12.015, de 2009)

Assédio sexual (Incluído pela Lei n. 10.224, de 15 de 2001)

Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou fa-

vorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior 

hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou fun-

ção. (Incluído pela Lei n. 10.224, de 15 de 2001)

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei n. 10.224, 

de 15 de 2001)

Parágrafo único. (VETADO) (Incluído pela Lei n. 10.224, de 15 de 2001)
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§ 2º A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 (de-

zoito) anos. (Incluído pela Lei n. 12.015, de 2009)

CAPÍTULO I-A

(Incluído pela Lei n. 13.772, de 2018)

DA EXPOSIÇÃO DA INTIMIDADE SEXUAL

Registro não autorizado da intimidade sexual

Art. 216-B. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, con-

teúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado 

sem autorização dos participantes: (Incluído pela Lei n. 13.772, de 2018)

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em 

fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir 

pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. 

(Incluído pela Lei n. 13.772, de 2018)

CAPÍTULO II

DOS CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL

(Redação dada pela Lei n. 12.015, de 2009)

Sedução

Art. 217. (Revogado pela Lei n. 11.106, de 2005)

Estupro de vulnerável (Incluído pela Lei n. 12.015, de 2009)

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com me-

nor de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei n. 12.015, de 2009)
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Pena – reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. (Incluído pela Lei n. 

12.015, de 2009)

§ 1º Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com 

alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 

discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não 

pode oferecer resistência. (Incluído pela Lei n. 12.015, de 2009)

§ 2º (VETADO) (Incluído pela Lei n. 12.015, de 2009)

§ 3º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave: (Incluído 

pela Lei n. 12.015, de 2009)

Pena – reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. (Incluído pela Lei n. 12.015, 

de 2009)

§ 4º Se da conduta resulta morte: (Incluído pela Lei n. 12.015, de 2009)

Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. (Incluído pela Lei n. 

12.015, de 2009)

§ 5º As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo apli-

cam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela 

ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. (Incluído pela Lei n. 

13.718, de 2018)

Corrupção de menores

Art. 218. Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satisfazer a lascí-

via de outrem: (Redação dada pela Lei n. 12.015, de 2009)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 

(Redação dada pela Lei n. 12.015, de 2009)

Parágrafo único. (VETADO). (Incluído pela Lei n. 12.015, de 2009)

Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescen-

te (Incluído pela Lei n. 12.015, de 2009)
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Art. 218-A. Praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, 

ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de 

satisfazer lascívia própria ou de outrem: (Incluído pela Lei n. 12.015, de 

2009)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei n. 12.015, 

de 2009)

Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração 

sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. (Redação dada pela 

Lei n. 12.978, de 2014)

Art. 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de 

exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermida-

de ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática 

do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone: (Incluído pela Lei n. 

12.015, de 2009)

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. (Incluído pela Lei n. 

12.015, de 2009)

§ 1º Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, apli-

ca-se também multa. (Incluído pela Lei n. 12.015, de 2009)

§ 2º Incorre nas mesmas penas: (Incluído pela Lei n. 12.015, de 2009)

I – quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém 

menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação descrita 

no caput deste artigo; (Incluído pela Lei n. 12.015, de 2009)

II – o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se ve-

rifiquem as práticas referidas no caput deste artigo. (Incluído pela Lei n. 

12.015, de 2009)

§ 3º Na hipótese do inciso II do § 2º, constitui efeito obrigatório da con-

denação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabe-

lecimento. (Incluído pela Lei n. 12.015, de 2009)
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Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerá-

vel, de cena de sexo ou de pornografia (Incluído pela Lei n. 13.718, de 

2018)

Art. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à 

venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio - inclusive por meio 

de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática -, fotogra-

fia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de 

estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o 

consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia: (Incluído pela 

Lei n. 13.718, de 2018)

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui crime 

mais grave. (Incluído pela Lei n. 13.718, de 2018)

Aumento de pena (Incluído pela Lei n. 13.718, de 2018)

§ 1º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se o crime 

é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto 

com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. (Incluído pela Lei n. 

13.718, de 2018)

Exclusão de ilicitude (Incluído pela Lei n. 13.718, de 2018)

§ 2º Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas 

no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cul-

tural ou acadêmica com a adoção de recurso que impossibilite a identificação 

da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 (dezoito) 

anos. (Incluído pela Lei n. 13.718, de 2018)
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CAPÍTULO III

DO RAPTO

Rapto violento ou mediante fraude

Art. 219. (Revogado pela Lei n. 11.106, de 2005)

Rapto consensual

Art. 220. (Revogado pela Lei n. 11.106, de 2005)

Diminuição de pena

Art. 221. (Revogado pela Lei n. 11.106, de 2005)

Concurso de rapto e outro crime

Art. 222. (Revogado pela Lei n. 11.106, de 2005)

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 223. (Revogado pela Lei n. 12.015, de 2009)

Art. 224. (Revogado pela Lei n. 12.015, de 2009)

Ação penal

Art. 225. Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-

-se mediante ação penal pública incondicionada. (Redação dada pela Lei n. 

13.718, de 2018)

Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 13.718, de 2018)
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Aumento de pena

Art. 226. A pena é aumentada: (Redação dada pela Lei n. 11.106, de 

2005)

I – de quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 (duas) ou 

mais pessoas; (Redação dada pela Lei n. 11.106, de 2005)

II – de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, 

irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da 

vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela; (Redação dada 

pela Lei n. 13.718, de 2018)

III – (Revogado pela Lei n. 11.106, de 2005)

IV – de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é praticado: (Inclu-

ído pela Lei n. 13.718, de 2018)

Estupro coletivo (Incluído pela Lei n. 13.718, de 2018)

a) mediante concurso de 2 (dois) ou mais agentes; (Incluído pela Lei n. 

13.718, de 2018)

Estupro corretivo (Incluído pela Lei n. 13.718, de 2018)

b) para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. (Incluído 

pela Lei n. 13.718, de 2018)
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CAPÍTULO V

DO LENOCÍNIO E DO TRÁFICO DE PESSOA PARA FIM DE

PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE

EXPLORAÇÃO SEXUAL

(Redação dada pela Lei n. 12.015, de 2009)

Mediação para servir a lascívia de outrem

Art. 227. Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem:

Pena – reclusão, de um a três anos.

§ 1º Se a vítima é maior de 14 (catorze) e menor de 18 (dezoito) anos, ou 

se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, 

tutor ou curador ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de 

tratamento ou de guarda: (Redação dada pela Lei n. 11.106, de 2005)

Pena – reclusão, de dois a cinco anos.

§ 2º Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou 

fraude:

Pena – reclusão, de dois a oito anos, além da pena correspondente à vio-

lência.

§ 3º Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa.

Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexu-

al (Redação dada pela Lei n. 12.015, de 2009)

Art. 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de ex-

ploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone: 

(Redação dada pela Lei n. 12.015, de 2009)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

(Redação dada pela Lei n. 12.015, de 2009)

§ 1º Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, côn-

juge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou 
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se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigi-

lância: (Redação dada pela Lei n. 12.015, de 2009)

Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos. 

(Redação dada pela Lei n. 12.015, de 2009)

§ 2º Se o crime, é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou 

fraude:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, além da pena correspondente à 

violência.

§ 3º Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa.

Casa de prostituição

Art. 229. Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em 

que ocorra exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação di-

reta do proprietário ou gerente: (Redação dada pela Lei n. 12.015, de 2009)

Pena – reclusão, de dois a cinco anos, e multa.

Rufianismo

Art. 230. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de 

seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º Se a vítima é menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos ou 

se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, 

cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, 

ou por quem assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção 

ou vigilância: (Redação dada pela Lei n. 12.015, de 2009)

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 

(Redação dada pela Lei n. 12.015, de 2009)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2


1831

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 2º Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou 

outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima: 

(Redação dada pela Lei n. 12.015, de 2009)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, sem prejuízo da pena corres-

pondente à violência. (Redação dada pela Lei n. 12.015, de 2009)

Tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual 

(Redação dada pela Lei n. 12.015, de 2009)

Art. 231. (Revogado pela Lei n. 13.344, de 2016) (Vigência)

Art. 231-A. (Revogado pela Lei n. 13.344, de 2016) (Vigência)

Art. 232. (Revogado pela Lei n. 12.015, de 2009)

Promoção de migração ilegal

Art. 232-A. Promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem 

econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasi-

leiro em país estrangeiro: Incluído pela Lei n. 13.445, de 2017 Vigência

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. Incluído pela Lei n. 

13.445, de 2017 Vigência

§ 1º Na mesma pena incorre quem promover, por qualquer meio, com o 

fim de obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro do território na-

cional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Incluído pela Lei n. 

13.445, de 2017 Vigência

§ 2º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço) se: Incluído 

pela Lei n. 13.445, de 2017 Vigência

I – o crime é cometido com violência; ou Incluído pela Lei n. 13.445, de 

2017 Vigência

II – a vítima é submetida a condição desumana ou degradante. Incluído 

pela Lei n. 13.445, de 2017 Vigência
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§ 3º A pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das corres-

pondentes às infrações conexas. Incluído pela Lei n. 13.445, de 2017 Vigência

CAPÍTULO VI

DO ULTRAJE PÚBLICO AO PUDOR

Ato obsceno

Art. 233. Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao 

público:

Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Escrito ou objeto obsceno

Art. 234. Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para 

fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, 

pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem:

I – vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos 

referidos neste artigo;

II – realiza, em lugar público ou acessível ao público, representação tea-

tral, ou exibição cinematográfica de caráter obsceno, ou qualquer outro espe-

táculo, que tenha o mesmo caráter;

III – realiza, em lugar público ou acessível ao público, ou pelo rádio, audi-

ção ou recitação de caráter obsceno.
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CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES GERAIS

(Incluído pela Lei n. 12.015, de 2009)

Aumento de pena (Incluído pela Lei n. 12.015, de 2009)

Art. 234-A. Nos crimes previstos neste Título a pena é aumentada: (In-

cluído pela Lei n. 12.015, de 2009)

I – (VETADO); (Incluído pela Lei n. 12.015, de 2009)

II – (VETADO); (Incluído pela Lei n. 12.015, de 2009)

III – de metade a 2/3 (dois terços), se do crime resulta gravidez; (Reda-

ção dada pela Lei n. 13.718, de 2018)

IV – de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o agente transmite à vítima 

doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador, 

ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. (Redação dada pela Lei n. 

13.718, de 2018)

Art. 234-B. Os processos em que se apuram crimes definidos neste Título 

correrão em segredo de justiça. (Incluído pela Lei n. 12.015, de 2009)

Art. 234-C. (VETADO). (Incluído pela Lei n. 12.015, de 2009)

TÍTULO VII

DOS CRIMES CONTRA A FAMÍLIA

CAPÍTULO I

DOS CRIMES CONTRA O CASAMENTO

Bigamia

Art. 235. Contrair alguém, sendo casado, novo casamento:

Pena – reclusão, de dois a seis anos.
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§ 1º Aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casa-

da, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção, de 

um a três anos.

§ 2º Anulado por qualquer motivo o primeiro casamento, ou o outro por 

motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime.

Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento

Art. 236. Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro con-

traente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos.

Parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente enganado 

e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença 

que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento.

Conhecimento prévio de impedimento

Art. 237. Contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento 

que lhe cause a nulidade absoluta:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

Simulação de autoridade para celebração de casamento

Art. 238. Atribuir-se falsamente autoridade para celebração de casamento:

Pena – detenção, de um a três anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Simulação de casamento

Art. 239. Simular casamento mediante engano de outra pessoa:

Pena – detenção, de um a três anos, se o fato não constitui elemento de 

crime mais grave.
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Adultério

Art. 240. (Revogado pela Lei n. 11.106, de 2005)

CAPÍTULO II

DOS CRIMES CONTRA O ESTADO DE FILIAÇÃO

Registro de nascimento inexistente

Art. 241. Promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente:

Pena – reclusão, de dois a seis anos.

Parto suposto. Supressão ou alteração de direito inerente ao esta-

do civil de recém-nascido

Art. 242. Dar parto alheio como próprio; registrar como seu o filho de ou-

trem; ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito 

inerente ao estado civil: (Redação dada pela Lei n. 6.898, de 1981)

Pena – reclusão, de dois a seis anos. (Redação dada pela Lei n. 6.898, de 1981)

Parágrafo único. Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobre-

za: (Redação dada pela Lei n. 6.898, de 1981)

Pena – detenção, de um a dois anos, podendo o juiz deixar de aplicar a 

pena. (Redação dada pela Lei n. 6.898, de 1981)

Sonegação de estado de filiação

Art. 243. Deixar em asilo de expostos ou outra instituição de assistência 

filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação ou atribuindo-lhe outra, com o 

fim de prejudicar direito inerente ao estado civil:

Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa.
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CAPÍTULO III

DOS CRIMES CONTRA A ASSISTÊNCIA FAMILIAR

Abandono material

Art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, 

ou de filho menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de as-

cendente inválido ou maior de 60 (sessenta) anos, não lhes proporcionando 

os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judi-

cialmente acordada, fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer 

descendente ou ascendente, gravemente enfermo: (Redação dada pela Lei n. 

10.741, de 2003)

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa, de uma a dez vezes o 

maior salário mínimo vigente no País. (Redação dada pela Lei n. 5.478, de 1968)

Parágrafo único. Nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra 

ou ilide, de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego 

ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada 

ou majorada. (Incluído pela Lei n. 5.478, de 1968)

Entrega de filho menor a pessoa inidônea

Art. 245. Entregar filho menor de 18 (dezoito) anos a pessoa em cuja 

companhia saiba ou deva saber que o menor fica moral ou materialmente em 

perigo: (Redação dada pela Lei n. 7.251, de 1984)

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos. (Redação dada pela Lei n. 

7.251, de 1984)

§ 1º A pena é de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão, se o agente pratica 

delito para obter lucro, ou se o menor é enviado para o exterior. (Incluído pela 

Lei n. 7.251, de 1984)

§ 2º Incorre, também, na pena do parágrafo anterior quem, embora ex-

cluído o perigo moral ou material, auxilia a efetivação de ato destinado ao 

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm#art244
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm#art244
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5478.htm#art244
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5478.htm#art244
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7251.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7251.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7251.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7251.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7251.htm#art1


1837

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

envio de menor para o exterior, com o fito de obter lucro. (Incluído pela Lei 

n. 7.251, de 1984)

Abandono intelectual

Art. 246. Deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária de filho 

em idade escolar:

Pena – detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

Art. 247. Permitir alguém que menor de dezoito anos, sujeito a seu poder 

ou confiado à sua guarda ou vigilância:

I – frequente casa de jogo ou mal-afamada, ou conviva com pessoa vicio-

sa ou de má vida;

II – frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, 

ou participe de representação de igual natureza;

III – resida ou trabalhe em casa de prostituição;

IV – mendigue ou sirva a mendigo para excitar a comiseração pública:

Pena – detenção, de um a três meses, ou multa.

CAPÍTULO IV

DOS CRIMES CONTRA O

PÁTRIO PODER, TUTELA CURATELA

Induzimento a fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapazes

Art. 248. Induzir menor de dezoito anos, ou interdito, a fugir do lugar em 

que se acha por determinação de quem sobre ele exerce autoridade, em vir-

tude de lei ou de ordem judicial; confiar a outrem sem ordem do pai, do tutor 

ou do curador algum menor de dezoito anos ou interdito, ou deixar, sem justa 

causa, de entregá-lo a quem legitimamente o reclame:

Pena – detenção, de um mês a um ano, ou multa.
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Subtração de incapazes

Art. 249. Subtrair menor de dezoito anos ou interdito ao poder de quem 

o tem sob sua guarda em virtude de lei ou de ordem judicial:

Pena – detenção, de dois meses a dois anos, se o fato não constitui ele-

mento de outro crime.

§ 1º O fato de ser o agente pai ou tutor do menor ou curador do interdito 

não o exime de pena, se destituído ou temporariamente privado do pátrio 

poder, tutela, curatela ou guarda.

§ 2º No caso de restituição do menor ou do interdito, se este não sofreu 

maus-tratos ou privações, o juiz pode deixar de aplicar pena.

TÍTULO VIII

DOS CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA

CAPÍTULO I

DOS CRIMES DE PERIGO COMUM

Incêndio

Art. 250. Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física 

ou o patrimônio de outrem:

Pena – reclusão, de três a seis anos, e multa.

Aumento de pena

§ 1º As penas aumentam-se de um terço:

I – se o crime é cometido com intuito de obter vantagem pecuniária em 

proveito próprio ou alheio;

II – se o incêndio é:

a) em casa habitada ou destinada a habitação;
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b) em edifício público ou destinado a uso público ou a obra de assistência 

social ou de cultura;

c) em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo;

d) em estação ferroviária ou aeródromo;

e) em estaleiro, fábrica ou oficina;

f) em depósito de explosivo, combustível ou inflamável;

g) em poço petrolífico ou galeria de mineração;

h) em lavoura, pastagem, mata ou floresta.

Incêndio culposo

§ 2º Se culposo o incêndio, é pena de detenção, de seis meses a dois anos.

Explosão

Art. 251. Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de 

outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de 

dinamite ou de substância de efeitos análogos:

Pena – reclusão, de três a seis anos, e multa.

§ 1º Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos aná-

logos:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Aumento de pena

§ 2º As penas aumentam-se de um terço, se ocorre qualquer das hipóte-

ses previstas no § 1º, I, do artigo anterior, ou é visada ou atingida qualquer 

das coisas enumeradas no n. II do mesmo parágrafo.
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Modalidade culposa

§ 3º No caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou substância de efei-

tos análogos, a pena é de detenção, de seis meses a dois anos; nos demais 

casos, é de detenção, de três meses a um ano.

Uso de gás tóxico ou asfixiante

Art. 252. Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de 

outrem, usando de gás tóxico ou asfixiante:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Modalidade Culposa

Parágrafo único. Se o crime é culposo:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

Fabrico, fornecimento, aquisição posse ou transporte de explosi-

vos ou gás tóxico, ou asfixiante

Art. 253. Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença 

da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante, ou 

material destinado à sua fabricação:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Inundação

Art. 254. Causar inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física 

ou o patrimônio de outrem:

Pena – reclusão, de três a seis anos, e multa, no caso de dolo, ou deten-

ção, de seis meses a dois anos, no caso de culpa.
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Perigo de inundação

Art. 255. Remover, destruir ou inutilizar, em prédio próprio ou alheio, 

expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, obs-

táculo natural ou obra destinada a impedir inundação:

Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.

Desabamento ou desmoronamento

Art. 256. Causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a 

vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Modalidade culposa

Parágrafo único. Se o crime é culposo:

Pena – detenção, de seis meses a um ano.

Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento

Art. 257. Subtrair, ocultar ou inutilizar, por ocasião de incêndio, inun-

dação, naufrágio, ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou 

qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou sal-

vamento; ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza:

Pena – reclusão, de dois a cinco anos, e multa.

Formas qualificadas de crime de perigo comum

Art. 258. Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de 

natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade; se 

resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão 

corporal, a pena aumenta-se de metade; se resulta morte, aplica-se a pena 

cominada ao homicídio culposo, aumentada de um terço.
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Difusão de doença ou praga

Art. 259. Difundir doença ou praga que possa causar dano a floresta, 

plantação ou animais de utilidade econômica:

Pena – reclusão, de dois a cinco anos, e multa.

Modalidade culposa

Parágrafo único. No caso de culpa, a pena é de detenção, de um a seis 

meses, ou multa.

CAPÍTULO II

DOS CRIMES CONTRA A

SEGURANÇA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

E TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS

Perigo de desastre ferroviário

Art. 260. Impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro:

I – destruindo, danificando ou desarranjando, total ou parcialmente, linha 

férrea, material rodante ou de tração, obra-de-arte ou instalação;

II – colocando obstáculo na linha;

III – transmitindo falso aviso acerca do movimento dos veículos ou inter-

rompendo ou embaraçando o funcionamento de telégrafo, telefone ou radio-

telegrafia;

IV – praticando outro ato de que possa resultar desastre:

Pena – reclusão, de dois a cinco anos, e multa.

Desastre ferroviário

§ 1º Se do fato resulta desastre:

Pena – reclusão, de quatro a doze anos e multa.
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§ 2º No caso de culpa, ocorrendo desastre:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos.

§ 3º Para os efeitos deste artigo, entende-se por estrada de ferro qualquer 

via de comunicação em que circulem veículos de tração mecânica, em trilhos 

ou por meio de cabo aéreo.

Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo

Art. 261. Expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou 

praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, 

fluvial ou aérea:

Pena – reclusão, de dois a cinco anos.

Sinistro em transporte marítimo, fluvial ou aéreo

§ 1º Se do fato resulta naufrágio, submersão ou encalhe de embarcação 

ou a queda ou destruição de aeronave:

Pena – reclusão, de quatro a doze anos.

Prática do crime com o fim de lucro

§ 2º Aplica-se, também, a pena de multa, se o agente pratica o crime com 

intuito de obter vantagem econômica, para si ou para outrem.

Modalidade culposa

§ 3º No caso de culpa, se ocorre o sinistro:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos.

Atentado contra a segurança de outro meio de transporte

Art. 262. Expor a perigo outro meio de transporte público, impedir-lhe ou 

dificultar-lhe o funcionamento:
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Pena – detenção, de um a dois anos.

§ 1º Se do fato resulta desastre, a pena é de reclusão, de dois a cinco anos.

§ 2º No caso de culpa, se ocorre desastre:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

Forma qualificada

Art. 263. Se de qualquer dos crimes previstos nos arts. 260 a 262, no 

caso de desastre ou sinistro, resulta lesão corporal ou morte, aplica-se o dis-

posto no art. 258.

Arremesso de projétil

Art. 264. Arremessar projétil contra veículo, em movimento, destinado ao 

transporte público por terra, por água ou pelo ar:

Pena – detenção, de um a seis meses.

Parágrafo único. Se do fato resulta lesão corporal, a pena é de detenção, 

de seis meses a dois anos; se resulta morte, a pena é a do art. 121, § 3º, 

aumentada de um terço.

Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública

Art. 265. Atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de 

água, luz, força ou calor, ou qualquer outro de utilidade pública:

Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Parágrafo único. Aumentar-se-á a pena de 1/3 (um terço) até a metade, 

se o dano ocorrer em virtude de subtração de material essencial ao funciona-

mento dos serviços. (Incluído pela Lei n. 5.346, de 3.11.1967)
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Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, in-

formático, telemático ou de informação de utilidade pública (Redação 

dada pela Lei n. 12.737, de 2012) Vigência

Art. 266. Interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico 

ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento:

Pena – detenção, de um a três anos, e multa.

§ 1º Incorre na mesma pena quem interrompe serviço telemático ou de 

informação de utilidade pública, ou impede ou dificulta-lhe o restabelecimen-

to. (Incluído pela Lei n. 12.737, de 2012) Vigência

§ 2º Aplicam-se as penas em dobro se o crime é cometido por ocasião de 

calamidade pública. (Incluído pela Lei n. 12.737, de 2012) Vigência

CAPÍTULO III

DOS CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA

Epidemia

Art. 267. Causar epidemia, mediante a propagação de germes patogêni-

cos:

Pena – reclusão, de dez a quinze anos. (Redação dada pela Lei n. 8.072, 

de 25.7.1990)

§ 1º Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro.

§ 2º No caso de culpa, a pena é de detenção, de um a dois anos, ou, se 

resulta morte, de dois a quatro anos.

Infração de medida sanitária preventiva

Art. 268. Infringir determinação do poder público, destinada a impedir 

introdução ou propagação de doença contagiosa:

Pena – detenção, de um mês a um ano, e multa.
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Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se o agente é funcioná-

rio da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista 

ou enfermeiro.

Omissão de notificação de doença

Art. 269. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja 

notificação é compulsória:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou 

medicinal

Art. 270. Envenenar água potável, de uso comum ou particular, ou subs-

tância alimentícia ou medicinal destinada a consumo:

Pena – reclusão, de dez a quinze anos. (Redação dada pela Lei n. 8.072, 

de 25.7.1990)

§ 1º Está sujeito à mesma pena quem entrega a consumo ou tem em 

depósito, para o fim de ser distribuída, a água ou a substância envenenada.

Modalidade culposa

§ 2º Se o crime é culposo:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos.

Corrupção ou poluição de água potável

Art. 271. Corromper ou poluir água potável, de uso comum ou particular, 

tornando-a imprópria para consumo ou nociva à saúde:

Pena – reclusão, de dois a cinco anos.
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Modalidade culposa

Parágrafo único. Se o crime é culposo:

Pena – detenção, de dois meses a um ano.

Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou 

produtos alimentícios (Redação dada pela Lei n. 9.677, de 2.7.1998)

Art. 272. Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto 

alimentício destinado a consumo, tornando-o nociva à saúde ou reduzindo-

-lhe o valor nutritivo: (Redação dada pela Lei n. 9.677, de 2.7.1998)

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. (Redação dada 

pela Lei n. 9.677, de 2.7.1998)

§ 1º-A - Incorre nas penas deste artigo quem fabrica, vende, expõe à ven-

da, importa, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou 

entrega a consumo a substância alimentícia ou o produto falsificado, corrom-

pido ou adulterado. (Incluído pela Lei n. 9.677, de 2.7.1998)

§ 1º Está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas neste 

artigo em relação a bebidas, com ou sem teor alcoólico. (Redação dada pela 

Lei n. 9.677, de 2.7.1998)

Modalidade culposa

§ 2º Se o crime é culposo: (Redação dada pela Lei n. 9.677, de 2.7.1998)

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa. (Redação dada pela 

Lei n. 9.677, de 2.7.1998)

Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto des-

tinado a fins terapêuticos ou medicinais (Redação dada pela Lei n. 9.677, 

de 2.7.1998)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9677.htm#art272
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9677.htm#art272
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9677.htm#art272
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9677.htm#art272
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9677.htm#art272
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9677.htm#art272
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9677.htm#art272
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9677.htm#art272
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9677.htm#art272
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9677.htm#art272
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9677.htm#art273
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9677.htm#art273


1848

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Art. 273. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a 

fins terapêuticos ou medicinais: (Redação dada pela Lei n. 9.677, de 2.7.1998)

Pena – reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa. (Redação dada 

pela Lei n. 9.677, de 2.7.1998)

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, 

tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a 

consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. (Redação 

dada pela Lei n. 9.677, de 2.7.1998)

§ 1º-A - Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os me-

dicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, 

os saneantes e os de uso em diagnóstico. (Incluído pela Lei n. 9.677, de 

2.7.1998)

§ 1º-B - Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previs-

tas no § 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições: (In-

cluído pela Lei n. 9.677, de 2.7.1998)

I – sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária compe-

tente; (Incluído pela Lei n. 9.677, de 2.7.1998)

II – em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso 

anterior; (Incluído pela Lei n. 9.677, de 2.7.1998)

III – sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua 

comercialização; (Incluído pela Lei n. 9.677, de 2.7.1998)

IV – com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade; ((Incluído 

pela Lei n. 9.677, de 2.7.1998)

V – de procedência ignorada; (Incluído pela Lei n. 9.677, de 2.7.1998)

VI – adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária 

competente. (Incluído pela Lei n. 9.677, de 2.7.1998)

Modalidade culposa

2º Se o crime é culposo:
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Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. (Redação dada pela 

Lei n. 9.677, de 2.7.1998)

Emprego de processo proibido ou de substância não permitida

Art. 274. Empregar, no fabrico de produto destinado a consumo, reves-

timento, gaseificação artificial, matéria corante, substância aromática, anti-

-séptica, conservadora ou qualquer outra não expressamente permitida pela 

legislação sanitária:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. (Redação dada pela 

Lei n. 9.677, de 2.7.1998)

Invólucro ou recipiente com falsa indicação

Art. 275. Inculcar, em invólucro ou recipiente de produtos alimentícios, 

terapêuticos ou medicinais, a existência de substância que não se encontra 

em seu conteúdo ou que nele existe em quantidade menor que a menciona-

da: (Redação dada pela Lei n. 9.677, de 2.7.1998)

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. (Redação dada pela 

Lei n. 9.677, de 2.7.1998)

Produto ou substância nas condições dos dois artigos anteriores

Art. 276. Vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qual-

quer forma, entregar a consumo produto nas condições dos arts. 274 e 275.

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.(Redação dada pela 

Lei n. 9.677, de 2.7.1998)

Substância destinada à falsificação

Art. 277. Vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder substância 

destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medici-

nais:(Redação dada pela Lei n. 9.677, de 2.7.1998)
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Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. (Redação dada pela 

Lei n. 9.677, de 2.7.1998)

Outras substâncias nocivas à saúde pública

Art. 278. Fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender 

ou, de qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substância nociva à saú-

de, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal:

Pena – detenção, de um a três anos, e multa.

Modalidade culposa

Parágrafo único. Se o crime é culposo:

Pena – detenção, de dois meses a um ano.

Substância avariada

Art. 279. (Revogado pela Lei n. 8.137, de 27.12.1990)

Medicamento em desacordo com receita médica

Art. 280. Fornecer substância medicinal em desacordo com receita médica:

Pena – detenção, de um a três anos, ou multa.

Modalidade culposa

Parágrafo único. Se o crime é culposo:

Pena – detenção, de dois meses a um ano.

Comércio, Posse ou Uso de Entorpecente ou Substância que Deter-

mine Dependência Física ou Psíquica. (Redação dada pela Lei n. 5.726, 

de 1971) (Revogado pela Lei n. 6.368, 1976)
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Art. 281. (Revogado pela Lei n. 6.368, 1976)

Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica

Art. 282. Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, den-

tista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos.

Parágrafo único. Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se tam-

bém multa.

Charlatanismo

Art. 283. Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

Curandeirismo

Art. 284. Exercer o curandeirismo:

I – prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente, qualquer 

substância;

II – usando gestos, palavras ou qualquer outro meio;

III – fazendo diagnósticos:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos.

Parágrafo único. Se o crime é praticado mediante remuneração, o agente 

fica também sujeito à multa.

Forma qualificada

Art. 285. Aplica-se o disposto no art. 258 aos crimes previstos neste Ca-

pítulo, salvo quanto ao definido no art. 267.
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TÍTULO IX

DOS CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA

Incitação ao crime

Art. 286. Incitar, publicamente, a prática de crime:

Pena – detenção, de três a seis meses, ou multa.

Apologia de crime ou criminoso

Art. 287. Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime:

Pena – detenção, de três a seis meses, ou multa.

Associação Criminosa

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico 

de cometer crimes: (Redação dada pela Lei n. 12.850, de 2013) (Vigência)

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. (Redação dada pela Lei n. 

12.850, de 2013) (Vigência)

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é ar-

mada ou se houver a participação de criança ou adolescente. (Redação dada 

pela Lei n. 12.850, de 2013) (Vigência)

Constituição de milícia privada (Incluído dada pela Lei n. 12.720, de 2012)

Art. 288-A. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização 

paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de pra-

ticar qualquer dos crimes previstos neste Código: (Incluído dada pela Lei n. 

12.720, de 2012)

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos. (Incluído dada pela Lei n. 

12.720, de 2012)
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TÍTULO X

DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA

CAPÍTULO I

DA MOEDA FALSA

Moeda Falsa

Art. 289. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou pa-

pel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro:

Pena – reclusão, de três a doze anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, impor-

ta ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na 

circulação moeda falsa.

§ 2º Quem, tendo recebido de boa-fé, como verdadeira, moeda falsa ou 

alterada, a restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido com 

detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

§ 3º É punido com reclusão, de três a quinze anos, e multa, o funcionário 

público ou diretor, gerente, ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite 

ou autoriza a fabricação ou emissão:

I – de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei;

II – de papel-moeda em quantidade superior à autorizada.

§ 4º Nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda, cuja 

circulação não estava ainda autorizada.

Crimes assimilados ao de moeda falsa

Art. 290. Formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com 

fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros; suprimir, em nota, cé-

dula ou bilhete recolhidos, para o fim de restituí-los à circulação, sinal indica-
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tivo de sua inutilização; restituir à circulação cédula, nota ou bilhete em tais 

condições, ou já recolhidos para o fim de inutilização:

Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa.

Parágrafo único. O máximo da reclusão é elevado a doze anos e multa, se 

o crime é cometido por funcionário que trabalha na repartição onde o dinheiro 

se achava recolhido, ou nela tem fácil ingresso, em razão do cargo.(Vide Lei 

n. 7.209, de 11.7.1984)

Petrechos para falsificação de moeda

Art. 291. Fabricar, adquirir, fornecer, a título oneroso ou gratuito, possuir 

ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especial-

mente destinado à falsificação de moeda:

Pena – reclusão, de dois a seis anos, e multa.

Emissão de título ao portador sem permissão legal

Art. 292. Emitir, sem permissão legal, nota, bilhete, ficha, vale ou título 

que contenha promessa de pagamento em dinheiro ao portador ou a que falte 

indicação do nome da pessoa a quem deva ser pago:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único. Quem recebe ou utiliza como dinheiro qualquer dos do-

cumentos referidos neste artigo incorre na pena de detenção, de quinze dias 

a três meses, ou multa.

CAPÍTULO II

DA FALSIDADE DE TÍTULOS E OUTROS PAPÉIS PÚBLICOS

Falsificação de papéis públicos

Art. 293. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#artII
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#artII


1855

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

I – selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de 

emissão legal destinado à arrecadação de tributo; (Redação dada pela Lei n. 

11.035, de 2004)

II – papel de crédito público que não seja moeda de curso legal;

III – vale postal;

IV – cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de 

outro estabelecimento mantido por entidade de direito público;

V – talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo a 

arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou caução por que o poder pú-

blico seja responsável;

VI – bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte adminis-

trada pela União, por Estado ou por Município:

Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa.

§ 1º Incorre na mesma pena quem: (Redação dada pela Lei n. 11.035, de 2004)

I – usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se 

refere este artigo; (Incluído pela Lei n. 11.035, de 2004)

II – importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, 

fornece ou restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributá-

rio; (Incluído pela Lei n. 11.035, de 2004)

III – importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em de-

pósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou, de qualquer forma, 

utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou 

industrial, produto ou mercadoria: (Incluído pela Lei n. 11.035, de 2004)

a) em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário, 

falsificado; (Incluído pela Lei n. 11.035, de 2004)

b) sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a 

obrigatoriedade de sua aplicação. (Incluído pela Lei n. 11.035, de 2004)

§ 2º Suprimir, em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de 

torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.
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§ 3º Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos 

papéis a que se refere o parágrafo anterior.

§ 4º Quem usa ou restitui à circulação, embora recibo de boa-fé, qualquer 

dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem este artigo e o seu § 

2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção, 

de seis meses a dois anos, ou multa.

§ 5º Equipara-se a atividade comercial, para os fins do inciso III do § 1º, 

qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em 

vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências. (Incluído pela 

Lei n. 11.035, de 2004)

Petrechos de falsificação

Art. 294. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente 

destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior:

Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.

Art. 295. Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecen-

do-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.

CAPÍTULO III

DA FALSIDADE DOCUMENTAL

Falsificação do selo ou sinal público

Art. 296. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:

I – selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou 

de Município;

II – selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito público, ou a auto-

ridade, ou sinal público de tabelião:

Pena – reclusão, de dois a seis anos, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas:
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I – quem faz uso do selo ou sinal falsificado;

II – quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de 

outrem ou em proveito próprio ou alheio.

III – quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas 

ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou enti-

dades da Administração Pública. (Incluído pela Lei n. 9.983, de 2000)

§ 2º Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se 

do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.

Falsificação de documento público

Art. 297. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar 

documento público verdadeiro:

Pena – reclusão, de dois a seis anos, e multa.

§ 1º Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se 

do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.

§ 2º Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado 

de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as 

ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular.

§ 3º Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir: (Incluído pela 

Lei n. 9.983, de 2000)

I – na folha de pagamento ou em documento de informações que seja 

destinado a fazer prova perante a previdência social, pessoa que não possua 

a qualidade de segurado obrigatório;(Incluído pela Lei n. 9.983, de 2000)

II – na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em 

documento que deva produzir efeito perante a previdência social, declaração 

falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita; (Incluído pela Lei n. 9.983, 

de 2000)

III – em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado 

com as obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa 

ou diversa da que deveria ter constado. (Incluído pela Lei n. 9.983, de 2000)
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§ 4º Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencio-

nados no § 3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a 

vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços.(Incluído pela 

Lei n. 9.983, de 2000)

Falsificação de documento particular (Redação dada pela Lei n. 

12.737, de 2012) Vigência

Art. 298. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar 

documento particular verdadeiro:

Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Falsificação de cartão (Incluído pela Lei n. 12.737, de 2012) Vigência

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, equipara-se a documento par-

ticular o cartão de crédito ou débito. (Incluído pela Lei n. 12.737, de 2012) Vigência

Falsidade ideológica

Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele 

devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da 

que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alte-

rar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, 

e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos 

de réis, se o documento é particular. (Vide Lei n. 7.209, de 1984)

Parágrafo único. Se o agente é funcionário público, e comete o crime pre-

valecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento 

de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.
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Falso reconhecimento de firma ou letra

Art. 300. Reconhecer, como verdadeira, no exercício de função pública, 

firma ou letra que o não seja:

Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público; 

e de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

Certidão ou atestado ideologicamente falso

Art. 301. Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, 

fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de 

ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem:

Pena – detenção, de dois meses a um ano.

Falsidade material de atestado ou certidão

§ 1º Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor 

de certidão ou de atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstância 

que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de 

caráter público, ou qualquer outra vantagem:

Pena – detenção, de três meses a dois anos.

§ 2º Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se, além da pena 

privativa de liberdade, a de multa.

Falsidade de atestado médico

Art. 302. Dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso:

Pena – detenção, de um mês a um ano.

Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se tam-

bém multa.
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Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica

Art. 303. Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para 

coleção, salvo quando a reprodução ou a alteração está visivelmente anotada 

na face ou no verso do selo ou peça:

Pena – detenção, de um a três anos, e multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, para fins de comércio, faz 

uso do selo ou peça filatélica.

Uso de documento falso

Art. 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a 

que se referem os arts. 297 a 302:

Pena – a cominada à falsificação ou à alteração.

Supressão de documento

Art. 305. Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de ou-

trem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de 

que não podia dispor:

Pena – reclusão, de dois a seis anos, e multa, se o documento é público, e 

reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é particular.

CAPÍTULO IV

DE OUTRAS FALSIDADES

Falsificação do sinal empregado no contraste de metal precioso ou 

na fiscalização alfandegária, ou para outros fins

Art. 306. Falsificar, fabricando-o ou alterando-o, marca ou sinal empre-

gado pelo poder público no contraste de metal precioso ou na fiscalização 

alfandegária, ou usar marca ou sinal dessa natureza, falsificado por outrem:
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Pena – reclusão, de dois a seis anos, e multa.

Parágrafo único. Se a marca ou sinal falsificado é o que usa a autoridade 

pública para o fim de fiscalização sanitária, ou para autenticar ou encerrar 

determinados objetos, ou comprovar o cumprimento de formalidade legal:

Pena – reclusão ou detenção, de um a três anos, e multa.

Falsa identidade

Art. 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter van-

tagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não consti-

tui elemento de crime mais grave.

Art. 308. Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de 

reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, 

para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro:

Pena – detenção, de quatro meses a dois anos, e multa, se o fato não 

constitui elemento de crime mais grave.

Fraude de lei sobre estrangeiro

Art. 309. Usar o estrangeiro, para entrar ou permanecer no território na-

cional, nome que não é o seu:

Pena – detenção, de um a três anos, e multa.

Parágrafo único. Atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe 

a entrada em território nacional: (Incluído pela Lei n. 9.426, de 1996)

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa. (Incluído pela Lei n. 9.426, 

de 1996)

Art. 310. Prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação, 

título ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que a este é veda-

da por lei a propriedade ou a posse de tais bens: (Redação dada pela Lei n. 

9.426, de 1996)
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Pena – detenção, de seis meses a três anos, e multa. (Redação dada pela 

Lei n. 9.426, de 1996)

Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (Redação 

dada pela Lei n. 9.426, de 1996)

Art. 311. Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal iden-

tificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:(Redação 

dada pela Lei n. 9.426, de 1996))

Pena – reclusão, de três a seis anos, e multa. (Redação dada pela Lei n. 

9.426, de 1996)

§ 1º Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão 

dela, a pena é aumentada de um terço. (Incluído pela Lei n. 9.426, de 1996)

§ 2º Incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribui para o 

licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevi-

damente material ou informação oficial. (Incluído pela Lei n. 9.426, de 1996)

CAPÍTULO V

(INCLUÍDO PELA LEI 12.550. DE 2011)

DAS FRAUDES EM CERTAMES DE INTERESSE PÚBLICO

(Incluído pela Lei 12.550. de 2011)

Fraudes em certames de interesse público 

(Incluído pela Lei 12.550. de 2011)

Art. 311-A. Utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar 

a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo 

sigiloso de: (Incluído pela Lei 12.550. de 2011)

I – concurso público; (Incluído pela Lei 12.550. de 2011)

II – avaliação ou exame públicos; (Incluído pela Lei 12.550. de 2011)
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III – processo seletivo para ingresso no ensino superior; ou 

(Incluído pela Lei 12.550. de 2011)

IV – exame ou processo seletivo previstos em lei: 

(Incluído pela Lei 12.550. de 2011)

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

(Incluído pela Lei 12.550. de 2011)

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer 

meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas 

no caput. (Incluído pela Lei 12.550. de 2011)

§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública: 

(Incluído pela Lei 12.550. de 2011)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 

(Incluído pela Lei 12.550. de 2011)

§ 3º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o fato é cometido por fun-

cionário público. (Incluído pela Lei 12.550. de 2011)

TÍTULO XI

DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CAPÍTULO I

DOS CRIMES PRATICADOS

POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO

CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Peculato

Art. 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qual-

quer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do 

cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena – reclusão, de dois a doze anos, e multa.
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§ 1º Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não ten-

do a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja 

subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe 

proporciona a qualidade de funcionário.

Peculato culposo

§ 2º Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

§ 3º No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à 

sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de 

metade a pena imposta.

Peculato mediante erro de outrem

Art. 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício 

do cargo, recebeu por erro de outrem:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Inserção de dados falsos em sistema de informações (Incluído pela 

Lei n. 9.983, de 2000)

Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de 

dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas 

informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de 

obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano: (Inclu-

ído pela Lei n. 9.983, de 2000))

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Incluído pela Lei 

n. 9.983, de 2000)

Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informa-

ções (Incluído pela Lei n. 9.983, de 2000)
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Art. 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou 

programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade com-

petente: (Incluído pela Lei n. 9.983, de 2000)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa. (Incluído pela 

Lei n. 9.983, de 2000)

Parágrafo único. As penas são aumentadas de um terço até a metade se 

da modificação ou alteração resulta dano para a Administração Pública ou 

para o administrado.(Incluído pela Lei n. 9.983, de 2000)

Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento

Art. 314. Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a 

guarda em razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, se o fato não constitui crime mais 

grave.

Emprego irregular de verbas ou rendas públicas

Art. 315. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabe-

lecida em lei:

Pena – detenção, de um a três meses, ou multa.

Concussão

Art. 316. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda 

que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem in-

devida:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada 

pela Lei n. 13.964, de 2019)
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Excesso de exação

§ 1º Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou 

deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexa-

tório ou gravoso, que a lei não autoriza: (Redação dada pela Lei n. 8.137, de 

27.12.1990)

Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. (Redação dada pela 

Lei n. 8.137, de 27.12.1990)

§ 2º Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que 

recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos:

Pena – reclusão, de dois a doze anos, e multa.

Corrupção passiva

Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indireta-

mente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 

vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada 

pela Lei n. 10.763, de 12.11.2003)

§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem 

ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício 

ou o pratica infringindo dever funcional.

§ 2º Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, 

com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Facilitação de contrabando ou descaminho

Art. 318. Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contra-

bando ou descaminho (art. 334):

Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. (Redação dada pela 

Lei n. 8.137, de 27.12.1990)
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Prevaricação

Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, 

ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou 

sentimento pessoal:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 319-A. Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de 

cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio 

ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente 

externo: (Incluído pela Lei n. 11.466, de 2007).

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

Condescendência criminosa

Art. 320. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar su-

bordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte 

competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente:

Pena – detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

Advocacia administrativa

Art. 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a 

administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário:

Pena – detenção, de um a três meses, ou multa.

Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo:

Pena – detenção, de três meses a um ano, além da multa.

Violência arbitrária

Art. 322. Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exer-

cê-la:
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Pena – detenção, de seis meses a três anos, além da pena correspondente 

à violência.

Abandono de função

Art. 323. Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei:

Pena – detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

§ 1º Se do fato resulta prejuízo público:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 2º Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira:

Pena – detenção, de um a três anos, e multa.

Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado

Art. 324. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as 

exigências legais, ou continuar a exercê-la, sem autorização, depois de saber 

oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso:

Pena – detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

Violação de sigilo funcional

Art. 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva 

permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não cons-

titui crime mais grave.

§ 1º Nas mesmas penas deste artigo incorre quem: (Incluído pela Lei n. 

9.983, de 2000)

I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de 

senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a siste-

mas de informações ou banco de dados da Administração Pública; (Incluído 

pela Lei n. 9.983, de 2000)
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II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. (Incluído pela Lei n. 

9.983, de 2000)

§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a 

outrem: (Incluído pela Lei n. 9.983, de 2000)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. (Incluído pela Lei n. 

9.983, de 2000)

Violação do sigilo de proposta de concorrência

Art. 326. Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, ou pro-

porcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo:

Pena – Detenção, de três meses a um ano, e multa.

Funcionário público

Art. 327. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, 

embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou 

função pública.

§ 1º Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou 

função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora 

de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da 

Administração Pública. (Incluído pela Lei n. 9.983, de 2000)

§ 2º A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes 

previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de fun-

ção de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, socie-

dade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder 

público. (Incluído pela Lei n. 6.799, de 1980)
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CAPÍTULO II

DOS CRIMES PRATICADOS POR

PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Usurpação de função pública

Art. 328. Usurpar o exercício de função pública:

Pena – detenção, de três meses a dois anos, e multa.

Parágrafo único. Se do fato o agente aufere vantagem:

Pena – reclusão, de dois a cinco anos, e multa.

Resistência

Art. 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a 

funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena – detenção, de dois meses a dois anos.

§ 1º Se o ato, em razão da resistência, não se executa:

Pena – reclusão, de um a três anos.

§ 2º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das corresponden-

tes à violência.

Desobediência

Art. 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

Pena – detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

Desacato

Art. 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em ra-

zão dela:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Tráfico de Influência (Redação dada pela Lei n. 9.127, de 1995)
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Art. 332. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, van-

tagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por 

funcionário público no exercício da função: (Redação dada pela Lei n. 9.127, 

de 1995)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Redação dada pela 

Lei n. 9.127, de 1995)

Parágrafo único. A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou 

insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. (Redação dada 

pela Lei n. 9.127, de 1995)

Corrupção ativa

Art. 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, 

para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada 

pela Lei n. 10.763, de 12.11.2003)

Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da van-

tagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica 

infringindo dever funcional.

Descaminho

Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto 

devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação 

dada pela Lei n. 13.008, de 26.6.2014)

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei n. 

13.008, de 26.6.2014)

§ 1º Incorre na mesma pena quem: (Redação dada pela Lei n. 13.008, de 

26.6.2014)

I – pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei; 

(Redação dada pela Lei n. 13.008, de 26.6.2014)
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II – pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho; (Redação dada 

pela Lei n. 13.008, de 26.6.2014)

III – vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, 

utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou 

industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestina-

mente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de in-

trodução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por 

parte de outrem; (Redação dada pela Lei n. 13.008, de 26.6.2014)

IV – adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício 

de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, 

desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos 

que sabe serem falsos. (Redação dada pela Lei n. 13.008, de 26.6.2014)

§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, 

qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estran-

geiras, inclusive o exercido em residências. (Redação dada pela Lei n. 13.008, 

de 26.6.2014)

§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em 

transporte aéreo, marítimo ou fluvial. (Redação dada pela Lei n. 13.008, de 

26.6.2014)

Contrabando

Art. 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei 

n. 13.008, de 26.6.2014)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 ( cinco) anos. (Incluído pela Lei n. 13.008, 

de 26.6.2014)

§ 1º Incorre na mesma pena quem: (Incluído pela Lei n. 13.008, de 

26.6.2014)

I – pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando; (Incluído pela 

Lei n. 13.008, de 26.6.2014)
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II – importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de re-

gistro, análise ou autorização de órgão público competente; (Incluído pela Lei 

n. 13.008, de 26.6.2014)

III – reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à ex-

portação; (Incluído pela Lei n. 13.008, de 26.6.2014)

IV – vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, 

utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou 

industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira; (Incluído pela Lei n. 13.008, 

de 26.6.2014)

V – adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício 

de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. 

(Incluído pela Lei n. 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades co-

merciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular 

ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residên-

cias. (Incluído pela Lei n. 4.729, de 14.7.1965)

§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado 

em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. (Incluído pela Lei n. 13.008, de 

26.6.2014)

Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência

Art. 335. Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda 

em hasta pública, promovida pela administração federal, estadual ou muni-

cipal, ou por entidade paraestatal; afastar ou procurar afastar concorrente 

ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 

vantagem:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, além da pena cor-

respondente à violência.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou 

licitar, em razão da vantagem oferecida.
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Inutilização de edital ou de sinal

Art. 336. Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar edital 

afixado por ordem de funcionário público; violar ou inutilizar selo ou sinal 

empregado, por determinação legal ou por ordem de funcionário público, para 

identificar ou cerrar qualquer objeto:

Pena – detenção, de um mês a um ano, ou multa.

Subtração ou inutilização de livro ou documento

Art. 337. Subtrair, ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, proces-

so ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício, ou 

de particular em serviço público:

Pena – reclusão, de dois a cinco anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Sonegação de contribuição previdenciária (Incluído pela Lei n. 9.983, 

de 2000)

Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qual-

quer acessório, mediante as seguintes condutas: (Incluído pela Lei n. 9.983, 

de 2000)

I – omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de infor-

mações previsto pela legislação previdenciária segurados empregado, empre-

sário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que 

lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei n. 9.983, de 2000)

II – deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade 

da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo em-

pregador ou pelo tomador de serviços; (Incluído pela Lei n. 9.983, de 2000)

III – omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remune-

rações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais 

previdenciárias: (Incluído pela Lei n. 9.983, de 2000)
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Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Incluído pela Lei 

n. 9.983, de 2000)

§ 1º É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara e 

confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações 

devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes 

do início da ação fiscal. (Incluído pela Lei n. 9.983, de 2000)

§ 2º É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de 

multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que: (Incluído 

pela Lei n. 9.983, de 2000)

I – (VETADO) (Incluído pela Lei n. 9.983, de 2000)

II – o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual 

ou inferior àquele estabelecido pela previdência social, administrativamente, 

como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. (Incluí-

do pela Lei n. 9.983, de 2000)

§ 3º Se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento 

mensal não ultrapassa R$ 1.510,00 (um mil, quinhentos e dez reais), o juiz 

poderá reduzir a pena de um terço até a metade ou aplicar apenas a de mul-

ta. (Incluído pela Lei n. 9.983, de 2000)

§ 4º O valor a que se refere o parágrafo anterior será reajustado nas mes-

mas datas e nos mesmos índices do reajuste dos benefícios da previdência 

social. (Incluído pela Lei n. 9.983, de 2000)

CAPÍTULO II-A

(Incluído pela Lei n. 10.467, de 11.6.2002)

DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMI-

NISTRAÇÃO PÚBLICA ESTRANGEIRA

Corrupção ativa em transação comercial internacional
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Art. 337-B. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem 

indevida a funcionário público estrangeiro, ou a terceira pessoa, para deter-

miná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação 

comercial internacional: (Incluído pela Lei n. 10467, de 11.6.2002)

Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa. (Incluído pela Lei n. 

10467, de 11.6.2002)

Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 (um terço), se, em razão da 

vantagem ou promessa, o funcionário público estrangeiro retarda ou omite 

o ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional. (Incluído pela Lei n. 

10467, de 11.6.2002)

Tráfico de influência em transação comercial internacional (Incluí-

do pela Lei n. 10467, de 11.6.2002)

Art. 337-C. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, di-

reta ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de 

influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de 

suas funções, relacionado a transação comercial internacional: (Incluído pela 

Lei n. 10467, de 11.6.2002)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Incluído pela Lei 

n. 10467, de 11.6.2002)

Parágrafo único. A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou 

insinua que a vantagem é também destinada a funcionário estrangeiro. (In-

cluído pela Lei n. 10467, de 11.6.2002)

Funcionário público estrangeiro (Incluído pela Lei n. 10467, de 

11.6.2002)

Art. 337-D. Considera-se funcionário público estrangeiro, para os efeitos 

penais, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerce car-
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go, emprego ou função pública em entidades estatais ou em representações 

diplomáticas de país estrangeiro. (Incluído pela Lei n. 10467, de 11.6.2002)

Parágrafo único. Equipara-se a funcionário público estrangeiro quem exer-

ce cargo, emprego ou função em empresas controladas, diretamente ou indi-

retamente, pelo Poder Público de país estrangeiro ou em organizações públi-

cas internacionais. (Incluído pela Lei n. 10467, de 11.6.2002)

CAPÍTULO II-B

DOS CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

 (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)

Contratação direta ilegal (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)

Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das 

hipóteses previstas em lei: (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. Incluído pela Lei 

nº 14.133, de 2021)

Frustração do caráter competitivo de licitação (Incluído pela Lei nº 

14.133, de 2021)

Art. 337-F. Frustrar ou fraudar, com o intuito de obter para si ou para 

outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter 

competitivo do processo licitatório:  (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)

Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa. (Incluído pela 

Lei nº 14.133, de 2021)

Patrocínio de contratação indevida (Incluído pela Lei nº 14.133, de 

2021)
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Art. 337-G. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante 

a Administração Pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebra-

ção de contrato cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário:     

(Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa. (Incluído pela 

Lei nº 14.133, de 2021)

Modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo       

(Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)

Art. 337-H. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou 

vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do contratado, durante 

a execução dos contratos celebrados com a Administração Pública, sem au-

torização em lei, no edital da licitação ou nos respectivos instrumentos con-

tratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua 

exigibilidade: (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)

Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa. (Incluído pela 

Lei nº 14.133, de 2021)

Perturbação de processo licitatório (Incluído pela Lei nº 14.133, de 

2021)

Art. 337-I. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de 

processo licitatório: (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa. (Incluído pela 

Lei nº 14.133, de 2021)

Violação de sigilo em licitação  (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)

Art. 337-J. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licita-

tório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo: (Incluído pela Lei nº 

14.133, de 2021)
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Pena - detenção, de 2 (dois) anos a 3 (três) anos, e multa. (Incluído pela 

Lei nº 14.133, de 2021)

Afastamento de licitante (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)

Art. 337-K. Afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, gra-

ve ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo: (Incluído 

pela Lei nº 14.133, de 2021)

Pena - reclusão, de 3 (três) anos a 5 (cinco) anos, e multa, além da pena 

correspondente à violência. (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de li-

citar em razão de vantagem oferecida. (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)

Fraude em licitação ou contrato (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)

Art. 337-L. Fraudar, em prejuízo da Administração Pública, licitação ou 

contrato dela decorrente, mediante: (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)

I - entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou em 

quantidade diversas das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais;      

(Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)

II - fornecimento, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsifica-

da, deteriorada, inservível para consumo ou com prazo de validade vencido;       

(Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)

III - entrega de uma mercadoria por outra; (Incluído pela Lei nº 14.133, 

de 2021)

IV - alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou 

do serviço fornecido; (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)

V - qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para 

a Administração Pública a proposta ou a execução do contrato: (Incluído pela 

Lei nº 14.133, de 2021)
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Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa. (Incluído pela 

Lei nº 14.133, de 2021)

Contratação inidônea (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)

Art. 337-M. Admitir à licitação empresa ou profissional declarado inidô-

neo: (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)

Pena - reclusão, de 1 (um) ano a 3 (três) anos, e multa.  (Incluído pela 

Lei nº 14.133, de 2021)

§ 1º Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo:        

(Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)

Pena - reclusão, de 3 (três) anos a 6 (seis) anos, e multa. (Incluído pela 

Lei nº 14.133, de 2021)

§ 2º Incide na mesma pena do caput deste artigo aquele que, declarado 

inidôneo, venha a participar de licitação e, na mesma pena do § 1º deste ar-

tigo, aquele que, declarado inidôneo, venha a contratar com a Administração 

Pública. (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)

Impedimento indevido (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)

Art. 337-N. Obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qual-

quer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alte-

ração, a suspensão ou o cancelamento de registro do inscrito: (Incluído pela 

Lei nº 14.133, de 2021)

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. (Incluído pela 

Lei nº 14.133, de 2021)

Omissão grave de dado ou de informação por projetista (Incluído 

pela Lei nº 14.133, de 2021)
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Art. 337-O. Omitir, modificar ou entregar à Administração Pública levan-

tamento cadastral ou condição de contorno em relevante dissonância com 

a realidade, em frustração ao caráter competitivo da licitação ou em detri-

mento da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, 

em contratação para a elaboração de projeto básico, projeto executivo ou 

anteprojeto, em diálogo competitivo ou em procedimento de manifestação de 

interesse: (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa. (Incluído pela 

Lei nº 14.133, de 2021)

§ 1º Consideram-se condição de contorno as informações e os levanta-

mentos suficientes e necessários para a definição da solução de projeto e dos 

respectivos preços pelo licitante, incluídos sondagens, topografia, estudos de 

demanda, condições ambientais e demais elementos ambientais impactan-

tes, considerados requisitos mínimos ou obrigatórios em normas técnicas que 

orientam a elaboração de projetos. (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)

§ 2º Se o crime é praticado com o fim de obter benefício, direto ou indire-

to, próprio ou de outrem, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste 

artigo. (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)

Art. 337-P. A pena de multa cominada aos crimes previstos neste Capí-

tulo seguirá a metodologia de cálculo prevista neste Código e não poderá ser 

inferior a 2% (dois por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com 

contratação direta. (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)

CAPÍTULO III

DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA

Reingresso de estrangeiro expulso

Art. 338. Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi ex-

pulso:
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Pena – reclusão, de um a quatro anos, sem prejuízo de nova expulsão 

após o cumprimento da pena.

Denunciação caluniosa

Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo 

judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação 

de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o 

sabe inocente: (Redação dada pela Lei n. 10.028, de 2000)

Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anoni-

mato ou de nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de con-

travenção.

Comunicação falsa de crime ou de contravenção

Art. 340. Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência 

de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

Auto-acusação falsa

Art. 341. Acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou prati-

cado por outrem:

Pena – detenção, de três meses a dois anos, ou multa.

Falso testemunho ou falsa perícia

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como tes-

temunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou 

administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: (Redação dada pela Lei 

n. 10.268, de 28.8.2001)
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Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Redação dada 

pela Lei n. 12.850, de 2013) (Vigência)

§ 1º As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é prati-

cado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada 

a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte 

entidade da administração pública direta ou indireta.(Redação dada pela Lei 

n. 10.268, de 28.8.2001)

§ 2º O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que 

ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade.(Redação dada pela 

Lei n. 10.268, de 28.8.2001)

Art. 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem 

a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação 

falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou 

interpretação: (Redação dada pela Lei n. 10.268, de 28.8.2001)

Pena – reclusão, de três a quatro anos, e multa.(Redação dada pela Lei n. 

10.268, de 28.8.2001)

Parágrafo único. As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o cri-

me é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em pro-

cesso penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração 

pública direta ou indireta. (Redação dada pela Lei n. 10.268, de 28.8.2001)

Coação no curso do processo

Art. 344. Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer in-

teresse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa 

que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou admi-

nistrativo, ou em juízo arbitral:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspon-

dente à violência.

Exercício arbitrário das próprias razões
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Art. 345. Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, 

embora legítima, salvo quando a lei o permite:

Pena – detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena cor-

respondente à violência.

Parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede 

mediante queixa.

Art. 346. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se acha 

em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Fraude processual

Art. 347. Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou ad-

ministrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir 

a erro o juiz ou o perito:

Pena – detenção, de três meses a dois anos, e multa.

Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo 

penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.

Favorecimento pessoal

Art. 348. Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de cri-

me a que é cominada pena de reclusão:

Pena – detenção, de um a seis meses, e multa.

§ 1º Se ao crime não é cominada pena de reclusão:

Pena – detenção, de quinze dias a três meses, e multa.

§ 2º Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou ir-

mão do criminoso, fica isento de pena.

Favorecimento real
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Art. 349. Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de recepta-

ção, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime:

Pena – detenção, de um a seis meses, e multa.

Art. 349-A. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a en-

trada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem 

autorização legal, em estabelecimento prisional. (Incluído pela Lei n. 12.012, 

de 2009).

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano. (Incluído pela Lei n. 

12.012, de 2009).

Exercício arbitrário ou abuso de poder

Art. 350. (Revogado pela Lei n. 13.869, de 2019) (Vigência)

Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança

Art. 351. Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou sub-

metida a medida de segurança detentiva:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos.

§ 1º Se o crime é praticado a mão armada, ou por mais de uma pessoa, 

ou mediante arrombamento, a pena é de reclusão, de dois a seis anos.

§ 2º Se há emprego de violência contra pessoa, aplica-se também a pena 

correspondente à violência.

§ 3º A pena é de reclusão, de um a quatro anos, se o crime é praticado por 

pessoa sob cuja custódia ou guarda está o preso ou o internado.

§ 4º No caso de culpa do funcionário incumbido da custódia ou guarda, 

aplica-se a pena de detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Evasão mediante violência contra a pessoa

Art. 352. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido 

a medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa:
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Pena – detenção, de três meses a um ano, além da pena correspondente 

à violência.

Arrebatamento de preso

Art. 353. Arrebatar preso, a fim de maltratá-lo, do poder de quem o te-

nha sob custódia ou guarda:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, além da pena correspondente à 

violência.

Motim de presos

Art. 354. Amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou disciplina da 

prisão:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente 

à violência.

Patrocínio infiel

Art. 355. Trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profis-

sional, prejudicando interesse, cujo patrocínio, em juízo, lhe é confiado:

Pena – detenção, de seis meses a três anos, e multa.

Patrocínio simultâneo ou tergiversação

Parágrafo único. Incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador 

judicial que defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes 

contrárias.

Sonegação de papel ou objeto de valor probatório
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Art. 356. Inutilizar, total ou parcialmente, ou deixar de restituir autos, 

documento ou objeto de valor probatório, que recebeu na qualidade de advo-

gado ou procurador:

Pena – detenção, de seis meses a três anos, e multa.

Exploração de prestígio

Art. 357. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pre-

texto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de 

justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha:

Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Parágrafo único. As penas aumentam-se de um terço, se o agente alega 

ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pes-

soas referidas neste artigo.

Violência ou fraude em arrematação judicial

Art. 358. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou 

procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave amea-

ça, fraude ou oferecimento de vantagem:

Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena cor-

respondente à violência.

Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito

Art. 359. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou múnus, de que 

foi suspenso ou privado por decisão judicial:

Pena – detenção, de três meses a dois anos, ou multa.
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CAPÍTULO IV

DOS CRIMES CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS

(Incluído pela Lei n. 10.028, de 2000)

Contratação de operação de crédito

Art. 359-A. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou ex-

terno, sem prévia autorização legislativa: (Incluído pela Lei n. 10.028, de 2000)

Pena – reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei n. 10.028, de 2000)

Parágrafo único. Incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza 

operação de crédito, interno ou externo: (Incluído pela Lei n. 10.028, de 2000)

I – com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei 

ou em resolução do Senado Federal; (Incluído pela Lei n. 10.028, de 2000)

II – quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo 

autorizado por lei. (Incluído pela Lei n. 10.028, de 2000)

Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pa-

gar (Incluído pela Lei n. 10.028, de 2000)

Art. 359-B. Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de des-

pesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite esta-

belecido em lei: (Incluído pela Lei n. 10.028, de 2000)

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 

anos. (Incluído pela Lei n. 10.028, de 2000)

Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatu-

ra (Incluído pela Lei n. 10.028, de 2000)

Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois úl-

timos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa 

não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a 
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ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de dis-

ponibilidade de caixa: (Incluído pela Lei n. 10.028, de 2000)

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

(Incluído pela Lei n. 10.028, de 2000)

Ordenação de despesa não autorizada (Incluído pela Lei n. 10.028, de 2000)

Art.359-D. Ordenar despesa não autorizada por 

lei: (Incluído pela Lei n. 10.028, de 2000)

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) 

anos. (Incluído pela Lei n. 10.028, de 2000)

Prestação de garantia graciosa (Incluído pela Lei n. 10.028, de 2000)

Art. 359-E. Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido 

constituída contragarantia em valor igual ou superior ao valor da garantia 

prestada, na forma da lei: (Incluído pela Lei n. 10.028, de 2000)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) 

ano. (Incluído pela Lei n. 10.028, de 2000)

Não cancelamento de restos a pagar (Incluído pela Lei n. 10.028, de 2000)

Art. 359-F. Deixar de ordenar, de autorizar oude promover o cancela-

mento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido 

em lei: (Incluído pela Lei n. 10.028, de 2000)

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 

anos. (Incluído pela Lei n. 10.028, de 2000)

Aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato 

ou legislatura (Incluído pela Lei n. 10.028, de 2000)
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Art. 359-G. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento 

de despesa total com pessoal, nos cento e oitenta dias anteriores ao final do 

mandato ou da legislatura: (Incluído pela Lei n. 10.028, de 2000))

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) 

anos. (Incluído pela Lei n. 10.028, de 2000)

Oferta pública ou colocação de títulos no merca-

do (Incluído pela Lei n. 10.028, de 2000)

Art. 359-H. Ordenar, autorizar ou promover a oferta pública ou a coloca-

ção no mercado financeiro de títulos da dívida pública sem que tenham sido 

criados por lei ou sem que estejam registrados em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia: (Incluído pela Lei n. 10.028, de 2000)

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) 

anos. (Incluído pela Lei n. 10.028, de 2000)

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 360. Ressalvada a legislação especial sobre os crimes contra a exis-

tência, a segurança e a integridade do Estado e contra a guarda e o emprego 

da economia popular, os crimes de imprensa e os de falência, os de respon-

sabilidade do Presidente da República e dos Governadores ou Interventores, 

e os crimes militares, revogam-se as disposições em contrário.

Art. 361. Este Código entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1942.

Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1940; 119º da Independência e 52º da 

República.

GETÚLIO VARGAS

Francisco Campos

Este texto não substitui o publicado no DOU de 31.12.1940
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LEI N. 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990

Mensagem de veto
(Vide Lei n. 9.249, de 1995)
(Vide Decreto n. 3.000, de 1999)
Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as rela-
ções de consumo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I

DOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA

Seção I

Dos crimes praticados por particulares

Art. 1º Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tri-

buto, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes con-

dutas: (Vide Lei n. 9.964, de 10.4.2000)

I – omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendá-

rias;

II – fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou 

omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela 

lei fiscal;

III – falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou 

qualquer outro documento relativo à operação tributável;

IV – elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba 

ou deva saber falso ou inexato;

V – negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou docu-

mento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, 

efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.
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Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no 

prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da 

maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao aten-

dimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

Art. 2º Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei n. 9.964, de 

10.4.2000)

I – fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou 

fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de 

pagamento de tributo;

II – deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição 

social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação 

e que deveria recolher aos cofres públicos;

III – exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, 

qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou 

de contribuição como incentivo fiscal;

IV – deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo 

fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvi-

mento;

V – utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita 

ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa 

daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública.

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Seção II

Dos crimes praticados por funcionários públicos

Art. 3º Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos pre-

vistos no Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal (Título XI, Capítulo I):

I – extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento, de que 

tenha a guarda em razão da função; sonegá-lo, ou inutilizá-lo, total ou par-
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cialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo ou contri-

buição social;

II – exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indire-

tamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu exercício, mas em 

razão dela, vantagem indevida; ou aceitar promessa de tal vantagem, para 

deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcial-

mente. Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

III – patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a ad-

ministração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público. Pena 

- reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

CAPÍTULO II

DOS CRIMES CONTRA A ECONOMIA E AS RELAÇÕES DE CONSUMO

Art. 4º Constitui crime contra a ordem econômica:

I – abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, to-

tal ou parcialmente, a concorrência mediante:

a) ajuste ou acordo de empresas;

b) aquisição de acervos de empresas ou cotas, ações, títulos ou direitos;

c) coalizão, incorporação, fusão ou integração de empresas;

d) concentração de ações, títulos, cotas, ou direitos em poder de empresa, 

empresas coligadas ou controladas, ou pessoas físicas;

e) cessação parcial ou total das atividades da empresa;

f) impedimento à constituição, funcionamento ou desenvolvimento de em-

presa concorrente.

II – formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando:

a) à fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas;

b) ao controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de empre-

sas;

c) ao controle, em detrimento da concorrência, de rede de distribuição ou 

de fornecedores.
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III – discriminar preços de bens ou de prestação de serviços por ajustes 

ou acordo de grupo econômico, com o fim de estabelecer monopólio, ou de 

eliminar, total ou parcialmente, a concorrência;

IV – açambarcar, sonegar, destruir ou inutilizar bens de produção ou de 

consumo, com o fim de estabelecer monopólio ou de eliminar, total ou par-

cialmente, a concorrência;

V – provocar oscilação de preços em detrimento de empresa concorrente 

ou vendedor de matéria-prima, mediante ajuste ou acordo, ou por outro meio 

fraudulento;

VI – vender mercadorias abaixo do preço de custo, com o fim de impedir 

a concorrência;

VII – elevar, sem justa causa, os preços de bens ou serviços, valendo-se 

de monopólio natural ou de fato.

VII – elevar sem justa causa o preço de bem ou serviço, valendo-se de po-

sição dominante no mercado. (Redação dada pela Lei n. 8.884, de 11.6.1994)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa.

I – abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, 

total ou parcialmente, a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou 

acordo de empresas; (Redação dada pela Lei n. 12.529, de 2011).

a) (revogada); (Redação dada pela Lei n. 12.529, de 2011).

b) (revogada); (Redação dada pela Lei n. 12.529, de 2011).

c) (revogada); (Redação dada pela Lei n. 12.529, de 2011).

d) (revogada); (Redação dada pela Lei n. 12.529, de 2011).

e) (revogada); (Redação dada pela Lei n. 12.529, de 2011).

f) (revogada); (Redação dada pela Lei n. 12.529, de 2011).

II – formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando: 

(Redação dada pela Lei n. 12.529, de 2011).

a) à fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas; 

(Redação dada pela Lei n. 12.529, de 2011).
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b) ao controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de empre-

sas; (Redação dada pela Lei n. 12.529, de 2011).

c) ao controle, em detrimento da concorrência, de rede de distribuição ou 

de fornecedores. (Redação dada pela Lei n. 12.529, de 2011).

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa. (Redação dada pela 

Lei n. 12.529, de 2011).

III – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 12.529, de 2011).

IV – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 12.529, de 2011).

V – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 12.529, de 2011).

VI – (revogado); (Redação dada pela Lei n. 12.529, de 2011).

VII – (revogado). (Redação dada pela Lei n. 12.529, de 2011).

Art. 5º Constitui crime da mesma natureza: (Revogado pela Lei n. 12.529, 

de 2011).

I – exigir exclusividade de propaganda, transmissão ou difusão de publi-

cidade, em detrimento de concorrência; (Revogado pela Lei n. 12.529, de 

2011).

II – subordinar a venda de bem ou a utilização de serviço à aquisição de 

outro bem, ou ao uso de determinado serviço; (Revogado pela Lei n. 12.529, 

de 2011).

III – sujeitar a venda de bem ou a utilização de serviço à aquisição de 

quantidade arbitrariamente determinada; (Revogado pela Lei n. 12.529, de 

2011).

IV – recusar-se, sem justa causa, o diretor, administrador, ou gerente de 

empresa a prestar à autoridade competente ou prestá-la de modo inexato, 

informando sobre o custo de produção ou preço de venda. (Revogado pela Lei 

n. 12.529, de 2011).

Pena – detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa. (Revogado pela 

Lei n. 12.529, de 2011).

Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no 

prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da 

maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao aten-
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dimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso IV. (Revogado 

pela Lei n. 12.529, de 2011).

Art. 6º Constitui crime da mesma natureza: (Revogado pela Lei n. 12.529, 

de 2011).

I – vender ou oferecer à venda mercadoria, ou contratar ou oferecer servi-

ço, por preço superior ao oficialmente tabelado, ao regime legal de controle; 

(Revogado pela Lei n. 12.529, de 2011).

II – aplicar fórmula de reajustamento de preços ou indexação de contrato 

proibida, ou diversa daquela que for legalmente estabelecida, ou fixada por 

autoridade competente; (Revogado pela Lei n. 12.529, de 2011).

III – exigir, cobrar ou receber qualquer vantagem ou importância adicional 

de preço tabelado, congelado, administrado, fixado ou controlado pelo Poder 

Público, inclusive por meio da adoção ou de aumento de taxa ou outro per-

centual, incidente sobre qualquer contratação. (Revogado pela Lei n. 12.529, 

de 2011).

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, ou multa. (Revogado pela 

Lei n. 12.529, de 2011).

Art. 7º Constitui crime contra as relações de consumo:

I – favorecer ou preferir, sem justa causa, comprador ou freguês, ressal-

vados os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores 

ou revendedores;

II – vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especifi-

cação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais, 

ou que não corresponda à respectiva classificação oficial;

III – misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes, para ven-

dê-los ou expô-los à venda como puros; misturar gêneros e mercadorias de 

qualidades desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por preço estabele-

cido para os demais mais alto custo;

IV – fraudar preços por meio de:

a) alteração, sem modificação essencial ou de qualidade, de elementos 

tais como denominação, sinal externo, marca, embalagem, especificação téc-

nica, descrição, volume, peso, pintura ou acabamento de bem ou serviço;
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b) divisão em partes de bem ou serviço, habitualmente oferecido à venda 

em conjunto;

c) junção de bens ou serviços, comumente oferecidos à venda em separado;

d) aviso de inclusão de insumo não empregado na produção do bem ou na 

prestação dos serviços;

V – elevar o valor cobrado nas vendas a prazo de bens ou serviços, me-

diante a exigência de comissão ou de taxa de juros ilegais;

VI – sonegar insumos ou bens, recusando-se a vendê-los a quem preten-

da comprá-los nas condições publicamente ofertadas, ou retê-los para o fim 

de especulação;

VII – induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afir-

mação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, uti-

lizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária;

VIII – destruir, inutilizar ou danificar matéria-prima ou mercadoria, com o 

fim de provocar alta de preço, em proveito próprio ou de terceiros;

IX – vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qual-

quer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias 

ao consumo;

Pena – detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II, III e IX pune-se a modali-

dade culposa, reduzindo-se a pena e a detenção de 1/3 (um terço) ou a de 

multa à quinta parte.

CAPÍTULO III

DAS MULTAS

Art. 8º Nos crimes definidos nos arts. 1º a 3º desta lei, a pena de multa 

será fixada entre 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, conforme 

seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Parágrafo único. O dia-multa será fixado pelo juiz em valor não inferior a 

14 (quatorze) nem superior a 200 (duzentos) Bônus do Tesouro Nacional BTN.
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Art. 9º A pena de detenção ou reclusão poderá ser convertida em multa 

de valor equivalente a:

I – 200.000 (duzentos mil) até 5.000.000 (cinco milhões) de BTN, nos 

crimes definidos no art. 4º;

II – 5.000 (cinco mil) até 200.000 (duzentos mil) BTN, nos crimes defini-

dos nos arts. 5º e 6º;

III – 50.000 (cinquenta mil) até 1.000.000 (um milhão de BTN), nos cri-

mes definidos no art. 7º.

Art. 10. Caso o juiz, considerado o ganho ilícito e a situação econômica 

do réu, verifique a insuficiência ou excessiva onerosidade das penas pecuni-

árias previstas nesta lei, poderá diminuí-las até a décima parte ou elevá-las 

ao décuplo.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11. Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, 

concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes comina-

das, na medida de sua culpabilidade.

Parágrafo único. Quando a venda ao consumidor for efetuada por sistema 

de entrega ao consumo ou por intermédio de outro em que o preço ao con-

sumidor é estabelecido ou sugerido pelo fabricante ou concedente, o ato por 

este praticado não alcança o distribuidor ou revendedor.

Art. 12. São circunstâncias que podem agravar de 1/3 (um terço) até a 

metade as penas previstas nos arts. 1º, 2º e 4º a 7º:

I – ocasionar grave dano à coletividade;

II – ser o crime cometido por servidor público no exercício de suas funções;

III – ser o crime praticado em relação à prestação de serviços ou ao co-

mércio de bens essenciais à vida ou à saúde.

Art. 13. (Vetado).
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Art. 14. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos nos arts. 1º a 3º 

quando o agente promover o pagamento de tributo ou contribuição social, 

inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. (Revogado pela Lei 

n. 8.383, de 30.12.1991)

Art. 15. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública, aplican-

do-se-lhes o disposto no art. 100 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Có-

digo Penal.

Art. 16. Qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do Ministério Pú-

blico nos crimes descritos nesta lei, fornecendo-lhe por escrito informações 

sobre o fato e a autoria, bem como indicando o tempo, o lugar e os elementos 

de convicção.

Parágrafo único. Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha 

ou coautoria, o coautor ou partícipe que através de confissão espontânea 

revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa terá a sua 

pena reduzida de um a dois terços. (Parágrafo incluído pela Lei n. 9.080, de 

19.7.1995)

Art. 17. Compete ao Departamento Nacional de Abastecimento e Preços, 

quando e se necessário, providenciar a desapropriação de estoques, a fim de 

evitar crise no mercado ou colapso no abastecimento.

Art. 18. Fica acrescentado ao Capítulo III do Título II do Decreto-Lei n. 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, um artigo com parágrafo 

único, após o art. 162, renumerando-se os subsequentes, com a seguinte 

redação: (Revogado pela Lei n. 8.176, de 8.2.1991)

“Art. 163. Produzir ou explorar bens definidos como pertencentes à União, 

sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo tí-

tulo autorizativo.

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena aquele que adquirir, transportar, 

industrializar, tiver consigo, consumir ou comercializar produtos ou matéria-

-prima, obtidos na forma prevista no caput.
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Art. 19. O caput do art. 172 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Có-

digo Penal, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 172. Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda 

à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado.

Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa”.

Art. 20. O § 1º do art. 316 do Decreto-Lei n. 2 848, de 7 de dezembro de 1940 Código 

Penal, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 316.............................................................

§ 1º Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou de-

veria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexató-

rio ou gravoso, que a lei não autoriza;

Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa”.

Art. 21. O art. 318 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, 

quanto à fixação da pena, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 318.............................................................

Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa”.

Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, o art. 279 

do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

Brasília, 27 de dezembro de 1990; 169º da Independência e 102º da Re-

pública.

FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho

Zélia M. Cardoso de Mello

Este texto não substitui o publicado no DOU de 28.12.1990
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CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: LEI N. 5.172, DE 25 
DE OUTUBRO DE 1966

Denominado Código Tributário Nacional
Vigência
(Vide Decreto-lei n. 82, de 1966)
(Vide Decreto n. 6.306, de 2007)
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de 
direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte lei:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta Lei regula, com fundamento na Emenda Constitucional n. 18, de 

1º de dezembro de 1965, o sistema tributário nacional e estabelece, com fun-

damento no artigo 5º, inciso XV, alínea b, da Constituição Federal as normas gerais de 

direito tributário aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, sem prejuízo da respectiva legislação complementar, supletiva ou 

regulamentar.

LIVRO PRIMEIRO

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º O sistema tributário nacional é regido pelo disposto na Emenda Cons-

titucional n. 18, de 1º de dezembro de 1965, em leis complementares, em resoluções 

do Senado Federal e, nos limites das respectivas competências, em leis fede-

rais, nas Constituições e em leis estaduais, e em leis municipais.

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou 

cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, 
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instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada.

Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato 

gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:

I – a denominação e demais características formais adotadas pela lei;

II – a destinação legal do produto da sua arrecadação.

Art. 5º Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria.

TÍTULO II

COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 6º A atribuição constitucional de competência tributária compreende 

a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Consti-

tuição Federal, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito 

Federal e dos Municípios, e observado o disposto nesta Lei.

Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em 

parte, a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência 

legislativa daquela a que tenham sido atribuídos.

Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das fun-

ções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos 

ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa 

jurídica de direito público a outra, nos termos do § 3º do artigo 18 da Constituição.

§ 1º A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que 

competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir.

§ 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral 

da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido.

§ 3º Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de 

direito privado, do encargo ou da função de arrecadar tributos.
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Art. 8º O não exercício da competência tributária não a defere a pessoa 

jurídica de direito público diversa daquela a que a Constituição a tenha atri-

buído.

CAPÍTULO II

LIMITAÇÕES DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA

Seção I

Disposições Gerais

Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municí-

pios:

I – instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça, ressalvado, 

quanto à majoração, o disposto nos artigos 21, 26 e 65;

II – cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei poste-

rior à data inicial do exercício financeiro a que corresponda;

III – estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas 

ou mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais;

IV – cobrar imposto sobre:

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

b) templos de qualquer culto;

c) o patrimônio, a 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, observados os requisitos 

fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar n. 

104, de 2001)

d) papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e 

livros.

§ 1º O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades 

nele referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter 
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na fonte, e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecurató-

rios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros.

§ 2º O disposto na alínea a do inciso IV aplica-se, exclusivamente, aos 

serviços próprios das pessoas jurídicas de direito público a que se refere este 

artigo, e inerentes aos seus objetivos.

Art. 10. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo 

o território nacional, ou que importe distinção ou preferência em favor de de-

terminado Estado ou Município.

Art. 11. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios esta-

belecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza, em razão da sua 

procedência ou do seu destino.

Seção II

Disposições Especiais

Art. 12. O disposto na alínea a do inciso IV do artigo 9º, observado o dis-

posto nos seus §§ 1º e 2º, é extensivo às autarquias criadas pela União, pe-

los Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, tão somente no que se 

refere ao patrimônio, à renda ou aos serviços vinculados às suas finalidades 

essenciais, ou delas decorrentes.

Art. 13. O disposto na alínea a do inciso IV do artigo 9º não se aplica aos 

serviços públicos concedidos, cujo tratamento tributário é estabelecido pelo 

poder concedente, no que se refere aos tributos de sua competência, ressal-

vado o que dispõe o parágrafo único.

Parágrafo único. Mediante lei especial e tendo em vista o interesse co-

mum, a União pode instituir isenção de tributos federais, estaduais e munici-

pais para os serviços públicos que conceder, observado o disposto no § 1º do 

artigo 9º.

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à 

observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
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I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas ren-

das, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp n. 104, de 2001)

II – aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção 

dos seus objetivos institucionais;

III – manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros reves-

tidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do ar-

tigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são 

exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais 

das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou 

atos constitutivos.

Art. 15. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode insti-

tuir empréstimos compulsórios:

I – guerra externa, ou sua iminência;

II – calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender 

com os recursos orçamentários disponíveis;

III – conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo.

Parágrafo único. A lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as 

condições de seu resgate, observando, no que for aplicável, o disposto nesta 

Lei.

TÍTULO III

IMPOSTOS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma 

situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao 

contribuinte.
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Art. 17. Os impostos componentes do sistema tributário nacional são ex-

clusivamente os que constam deste Título, com as competências e limitações 

nele previstas.

Art. 18. Compete:

I – à União, instituir, nos Territórios Federais, os impostos atribuídos aos 

Estados e, se aqueles não forem divididos em Municípios, cumulativamente, 

os atribuídos a estes;

II – ao Distrito Federal e aos Estados não divididos em Municípios, instituir, 

cumulativamente, os impostos atribuídos aos Estados e aos Municípios.

TÍTULO IV

TAXAS

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Fede-

ral ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como 

fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou 

potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte 

ou posto à sua disposição.

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idên-

ticos aos que correspondam a impôsto nem ser calculada em função do capi-

tal das emprêsas. (Vide Ato Complementar n. 34, de 1967)

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública 

que, limitando ou disciplinando direito, interêsse ou liberdade, regula a prá-

tica de ato ou abstenção de fato, em razão de intêresse público concernente 

à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e 

do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de conces-

são ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à 

propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (Redação dada pelo Ato 

Complementar n. 31, de 1966)

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia 

quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, 
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com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha 

como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se:

I – utilizados pelo contribuinte:

a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título;

b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam pos-

tos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funciona-

mento;

II – específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas 

de intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas;

III – divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por par-

te de cada um dos seus usuários.

Art. 80. Para efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram-se 

compreendidas no âmbito das atribuições da União, dos Estados, do Distrito 

Federal ou dos Municípios, aquelas que, segundo a Constituição Federal, as 

Constituições dos Estados, as Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Mu-

nicípios e a legislação com elas compatível, competem a cada uma dessas 

pessoas de direito público.

TÍTULO V

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, 

pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atri-

buições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra 

valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como 

limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel 

beneficiado.

Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes 

requisitos mínimos:

I – publicação prévia dos seguintes elementos:
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a) memorial descritivo do projeto;

b) orçamento do custo da obra;

c) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contri-

buição;

d) delimitação da zona beneficiada;

e) determinação do fator de absorção do benefício da valorização para 

toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas;

II – fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para impugnação pelos 

interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior;

III – regulamentação do processo administrativo de instrução e julga-

mento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua 

apreciação judicial.

§ 1º A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da 

parcela do custo da obra a que se refere a alínea c, do inciso I, pelos imóveis 

situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais 

de valorização.

§ 2º Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser 

notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu paga-

mento e dos elementos que integram o respectivo cálculo.
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LIVRO SEGUNDO

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

TÍTULO I

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I

Disposição Preliminar

Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os trata-

dos e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares 

que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles 

pertinentes.

Seção II

Leis, Tratados e Convenções Internacionais e Decretos

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

I – a instituição de tributos, ou a sua extinção;

II – a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos 

artigos 21, 26, 39, 57 e 65;

III – a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalva-

do o disposto no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu sujeito passivo;

IV – a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado 

o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;

V – a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a 

seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
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VI – as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributá-

rios, ou de dispensa ou redução de penalidades.

§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de 

cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.

§ 2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II 

deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.

Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modifi-

cam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobre-

venha.

Art. 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis 

em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das 

regras de interpretação estabelecidas nesta Lei.

Seção III

Normas Complementares

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das con-

venções internacionais e dos decretos:

I – os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

II – as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição adminis-

trativa, a que a lei atribua eficácia normativa;

III – as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;

IV – os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios.

Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui 

a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do 

valor monetário da base de cálculo do tributo.
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CAPÍTULO II

VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 101. A vigência, no espaço e no tempo, da legislação tributária rege-

-se pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral, ressalva-

do o previsto neste Capítulo.

Art. 102. A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios vigora, no País, fora dos respectivos territórios, nos limites em que 

lhe reconheçam extraterritorialidade os convênios de que participem, ou do 

que disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União.

Art. 103. Salvo disposição em contrário, entram em vigor:

I – os atos administrativos a que se refere o inciso I do artigo 100, na data 

da sua publicação;

II – as decisões a que se refere o inciso II do artigo 100, quanto a seus 

efeitos normativos, 30 (trinta) dias após a data da sua publicação;

III – os convênios a que se refere o inciso IV do artigo 100, na data neles 

prevista.

Art. 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele 

em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos 

sobre o patrimônio ou a renda:

I – que instituem ou majoram tais impostos;

II – que definem novas hipóteses de incidência;

III – que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de ma-

neira mais favorável ao contribuinte, e observado o disposto no artigo 178.
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CAPÍTULO III

APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos ge-

radores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência 

tenha tido início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída 

a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação 

ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em 

falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vi-

gente ao tempo da sua prática.

CAPÍTULO IV

INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 107. A legislação tributária será interpretada conforme o disposto 

neste Capítulo.

Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente 

para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indi-

cada:

I – a analogia;

II – os princípios gerais de direito tributário;

III – os princípios gerais de direito público;

IV – a equidade.

§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo 

não previsto em lei.
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§ 2º O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do paga-

mento de tributo devido.

Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa 

da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, 

mas não para definição dos respectivos efeitos tributários.

Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o 

alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, ex-

pressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos 

Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para 

definir ou limitar competências tributárias.

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha 

sobre:

I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II – outorga de isenção;

III – dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalida-

des, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida 

quanto:

I – à capitulação legal do fato;

II – à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou 

extensão dos seus efeitos;

III – à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;

IV – à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

TÍTULO II

OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
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§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por 

objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se junta-

mente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por ob-

jeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da ar-

recadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, con-

verte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

CAPÍTULO II

FATO GERADOR

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei 

como necessária e suficiente à sua ocorrência.

Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na 

forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não 

configure obrigação principal.

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o 

fato gerador e existentes os seus efeitos:

I – tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se veri-

fiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que 

normalmente lhe são próprios;

II – tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja de-

finitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos 

ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência 

do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obri-

gação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei 

ordinária. (Incluído pela Lcp n. 104, de 2001)

Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição 

de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se 

perfeitos e acabados:
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I – sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento;

II – sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou 

da celebração do negócio.

Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:

I – da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuin-

tes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos 

seus efeitos;

II – dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.

CAPÍTULO III

SUJEITO ATIVO

Art. 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, 

titular da competência para exigir o seu cumprimento.

Art. 120. Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito 

público, que se constituir pelo desmembramento territorial de outra, subro-

ga-se nos direitos desta, cuja legislação tributária aplicará até que entre em 

vigor a sua própria.

CAPÍTULO IV

SUJEITO PASSIVO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao 

pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

I – contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que 

constitua o respectivo fato gerador;

II – responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua 

obrigação decorra de disposição expressa de lei.
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Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às 

prestações que constituam o seu objeto.

Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particula-

res, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser 

opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo 

das obrigações tributárias correspondentes.

Seção II

Solidariedade

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 

fato gerador da obrigação principal;

II – as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta bene-

fício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos 

da solidariedade:

I – o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

II – a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se 

outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade 

quanto aos demais pelo saldo;

III – a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, 

favorece ou prejudica aos demais.

Seção III

Capacidade Tributária

Art. 126. A capacidade tributária passiva independe:

I – da capacidade civil das pessoas naturais;
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II – de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem priva-

ção ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, 

ou da administração direta de seus bens ou negócios;

III – de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que 

configure uma unidade econômica ou profissional.

Seção IV

Domicílio Tributário

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domi-

cílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:

I – quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta 

incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade;

II – quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, 

o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à 

obrigação, o de cada estabelecimento;

III – quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas re-

partições no território da entidade tributante.

§ 1º Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos 

incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte 

ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou 

fatos que deram origem à obrigação.

§ 2º A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando 

impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplican-

do-se então a regra do parágrafo anterior.
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CAPÍTULO V

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

Seção I

Disposição Geral

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de 

modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, 

vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabili-

dade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumpri-

mento total ou parcial da referida obrigação.

Seção II

Responsabilidade dos Sucessores

Art. 129. O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributá-

rios definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos 

nela referidos, e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde 

que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data.

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador 

seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim 

os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a 

contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquiren-

tes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação 

ocorre sobre o respectivo preço.

Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I – o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos 

ou remidos; (Redação dada pelo Decreto Lei n. 28, de 1966)
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II – o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos 

pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabi-

lidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III – o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura 

da sucessão.

Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, trans-

formação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos 

devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusiona-

das, transformadas ou incorporadas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção 

de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva 

atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, 

sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual.

Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, 

por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial 

ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão 

social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fun-

do ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:

I – integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indús-

tria ou atividade;

II – subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração 

ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade 

no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.

§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de aliena-

ção judicial: (Incluído pela Lcp n. 118, de 2005)

I – em processo de falência; (Incluído pela Lcp n. 118, de 2005)

II – de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação 

judicial.(Incluído pela Lcp n. 118, de 2005)
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§ 2º Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo quando o adquirente 

for: (Incluído pela Lcp n. 118, de 2005)

I – sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade 

controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial;(Incluído pela Lcp 

n. 118, de 2005)

II – parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consanguí-

neo ou afim, do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de 

seus sócios; ou (Incluído pela Lcp n. 118, de 2005)

III – identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação 

judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária.(Incluído pela Lcp n. 

118, de 2005)

§ 3º Em processo da falência, o produto da alienação judicial de empre-

sa, filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta de depósito à 

disposição do juízo de falência pelo prazo de 1 (um) ano, contado da data 

de alienação, somente podendo ser utilizado para o pagamento de créditos 

extraconcursais ou de créditos que preferem ao tributário. (Incluído pela Lcp 

n. 118, de 2005)

Seção III

Responsabilidade de Terceiros

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da 

obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este 

nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I – os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II – os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou 

curatelados;

III – os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por 

estes;

IV – o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
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V – o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou 

pelo concordatário;

VI – os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tribu-

tos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do 

seu ofício;

VII – os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de pe-

nalidades, às de caráter moratório.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes 

a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de pode-

res ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I – as pessoas referidas no artigo anterior;

II – os mandatários, prepostos e empregados;

III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de di-

reito privado.

Seção IV

Responsabilidade por Infrações

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por 

infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do res-

ponsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:

I – quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contraven-

ções, salvo quando praticadas no exercício regular de administração, manda-

to, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida 

por quem de direito;

II – quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja 

elementar;

III – quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo 

específico:
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a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respon-

dem;

b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, 

preponentes ou empregadores;

c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direi-

to privado, contra estas.

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da in-

fração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos 

juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade admi-

nistrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada 

após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscaliza-

ção, relacionados com a infração.

TÍTULO III

CRÉDITO TRIBUTÁRIO

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mes-

ma natureza desta.

Art. 140. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua ex-

tensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou 

que excluem sua exigibilidade não afetam a obrigação tributária que lhe deu 

origem.

Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se mo-

difica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de 

responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas 

garantias.
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CAPÍTULO II

CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Seção I

Lançamento

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir 

o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento ad-

ministrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 

correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tri-

buto devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 

penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Art. 143. Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário 

esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento far-se-á sua conver-

são em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da 

obrigação.

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador 

da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente mo-

dificada ou revogada.

§ 1º Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrên-

cia do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração 

ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das auto-

ridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privi-

légios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade 

tributária a terceiros.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por pe-

ríodos certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data 

em que o fato gerador se considera ocorrido.
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Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só 

pode ser alterado em virtude de:

I – impugnação do sujeito passivo;

II – recurso de ofício;

III – iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos 

no artigo 149.

Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de 

decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela auto-

ridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetiva-

da, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido 

posteriormente à sua introdução.

Seção II

Modalidades de Lançamento

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito 

passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, 

presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indis-

pensáveis à sua efetivação.

§ 1º A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quan-

do vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação 

do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

§ 2º Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão 

retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão 

daquela.

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em con-

sideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a 

autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou 

preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os 

esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo 
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ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, 

avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade ad-

ministrativa nos seguintes casos:

I – quando a lei assim o determine;

II – quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo 

e na forma da legislação tributária;

III – quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado decla-

ração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da 

legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade 

administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a 

juízo daquela autoridade;

IV – quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer 

elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obriga-

tória;

V – quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legal-

mente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

VI – quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de ter-

ceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;

VII – quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício 

daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

VIII – quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por 

ocasião do lançamento anterior;

IX – quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou 

falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autori-

dade, de ato ou formalidade especial.

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto 

não extinto o direito da Fazenda Pública.

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos 

cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento 

https://www.grancursosonline.com.br


1926

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a 

referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo 

obrigado, expressamente a homologa.

§ 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo ex-

tingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lança-

mento.

§ 2º Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à 

homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à ex-

tinção total ou parcial do crédito.

§ 3º Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, conside-

rados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição 

de penalidade, ou sua graduação.

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a 

contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazen-

da Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e 

definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, 

fraude ou simulação.

CAPÍTULO III

SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do 

processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
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V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras 

espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp n. 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp n. 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das 

obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso, ou dela consequentes.

Seção II

Moratória

Art. 152. A moratória somente pode ser concedida:

I – em caráter geral:

a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tribu-

to a que se refira;

b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito 

Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos 

tributos de competência federal e às obrigações de direito privado;

II – em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, 

desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior.

Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expres-

samente a sua aplicabilidade à determinada região do território da pessoa 

jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria 

de sujeitos passivos.

Art. 153. A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua 

concessão em caráter individual especificará, sem prejuízo de outros requisi-

tos:

I – o prazo de duração do favor;

II – as condições da concessão do favor em caráter individual;

III – sendo caso:
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a) os tributos a que se aplica;

b) o número de prestações e seus vencimentos, dentro do prazo a que se 

refere o inciso I, podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade 

administrativa, para cada caso de concessão em caráter individual;

c) as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de con-

cessão em caráter individual.

Art. 154. Salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente 

abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho 

que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato 

regularmente notificado ao sujeito passivo.

Parágrafo único. A moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude ou 

simulação do sujeito passivo ou do terceiro em benefício daquele.

Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito 

adquirido e será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado 

não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumprira ou dei-

xou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito 

acrescido de juros de mora:

I – com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação 

do beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele;

II – sem imposição de penalidade, nos demais casos.

Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre 

a concessão da moratória e sua revogação não se computa para efeito da 

prescrição do direito à cobrança do crédito; no caso do inciso II deste artigo, 

a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito.

Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabe-

lecidas em lei específica. (Incluído pela Lcp n. 104, de 2001)

§ 1º Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tri-

butário não exclui a incidência de juros e multas. (Incluído pela Lcp n. 104, 

de 2001)
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§ 2º Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições desta 

Lei, relativas à moratória. (Incluído pela Lcp n. 104, de 2001)

§ 3º Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos crédi-

tos tributários do devedor em recuperação judicial. (Incluído pela Lcp n. 118, 

de 2005)

§ 4º A inexistência da lei específica a que se refere o § 3º deste artigo 

importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da Federação 

ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de 

parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica. (Incluído pela 

Lcp n. 118, de 2005)

CAPÍTULO IV

EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Seção I

Modalidades de Extinção

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I – o pagamento;

II – a compensação;

III – a transação;

IV – remissão;

V – a prescrição e a decadência;

VI – a conversão de depósito em renda;

VII – o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos ter-

mos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;

VIII – a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do 

artigo 164;

IX – a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na 

órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X – a decisão judicial passada em julgado.
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XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições es-

tabelecidas em lei. (Incluído pela Lcp n. 104, de 2001) (Vide Lei n. 13.259, 

de 2016)

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou par-

cial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constitui-

ção, observado o disposto nos artigos 144 e 149.

Seção II

Pagamento

Art. 157. A imposição de penalidade não ilide o pagamento integral do 

crédito tributário.

Art. 158. O pagamento de um crédito não importa em presunção de pa-

gamento:

I – quando parcial, das prestações em que se decomponha;

II – quando total, de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros 

tributos.

Art. 159. Quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o paga-

mento é efetuado na repartição competente do domicílio do sujeito passivo.

Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, 

o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em que se considera 

o sujeito passivo notificado do lançamento.

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela ante-

cipação do pagamento, nas condições que estabeleça.

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de 

juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da 

imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de 

garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calcula-

dos à taxa de um por cento ao mês.
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§ 2º O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta for-

mulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.

Art. 162. O pagamento é efetuado:

I – em moeda corrente, cheque ou vale postal;

II – nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel selado, ou por 

processo mecânico.

§ 1º A legislação tributária pode determinar as garantias exigidas para o 

pagamento por cheque ou vale postal, desde que não o torne impossível ou 

mais oneroso que o pagamento em moeda corrente.

§ 2º O crédito pago por cheque somente se considera extinto com o res-

gate deste pelo sacado.

§ 3º O crédito pagável em estampilha considera-se extinto com a inutili-

zação regular daquela, ressalvado o disposto no artigo 150.

§ 4º A perda ou destruição da estampilha, ou o erro no pagamento por 

esta modalidade, não dão direito a restituição, salvo nos casos expressamen-

te previstos na legislação tributária, ou naquelas em que o erro seja imputá-

vel à autoridade administrativa.

§ 5º O pagamento em papel selado ou por processo mecânico equipara-se 

ao pagamento em estampilha.

Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do 

mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, 

relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade 

pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para 

receber o pagamento determinará a respectiva imputação, obedecidas as se-

guintes regras, na ordem em que enumeradas:

I – em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo 

lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária;

II – primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por 

fim aos impostos;

III – na ordem crescente dos prazos de prescrição;
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IV – na ordem decrescente dos montantes.

Art. 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicial-

mente pelo sujeito passivo, nos casos:

I – de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de 

outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória;

II – de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências admi-

nistrativas sem fundamento legal;

III – de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de 

tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador.

§ 1º A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se 

propõe pagar.

§ 2º Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado 

e a importância consignada é convertida em renda; julgada improcedente a 

consignação no todo ou em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de 

mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Seção III

Pagamento Indevido

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio 

protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade 

do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguin-

tes casos:

I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que 

o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circuns-

tâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II – erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota 

aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência 

de qualquer documento relativo ao pagamento;

III – reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
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Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, 

transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem 

prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a 

terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.

Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, 

na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo 

as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da 

restituição.

Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do 

trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar.

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do 

prazo de 5 (cinco) anos, contados:

I – nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do 

crédito tributário; (Vide art 3 da LCp n. 118, de 2005)

II – na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar de-

finitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que 

tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.

Art. 169. Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão adminis-

trativa que denegar a restituição.

Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação 

judicial, recomeçando o seu curso, por metade, a partir da data da intimação 

validamente feita ao representante judicial da Fazenda Pública interessada.

Seção IV

Demais Modalidades de Extinção

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou 

cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar 

a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, venci-

dos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto 

n. 7.212, de 2010)
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Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei deter-

minará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não po-

dendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% 

(um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação 

e a do vencimento.

Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tri-

buto, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em 

julgado da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp n. 104, de 2001)

Art. 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos 

ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação que, mediante con-

cessões mútuas, importe em determinação de litígio e consequente extinção 

de crédito tributário.

Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a 

transação em cada caso.

Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, 

por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário, 

atendendo:

I – à situação econômica do sujeito passivo;

II – ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo, quanto a matéria 

de fato;

III – à diminuta importância do crédito tributário;

IV – a considerações de equidade, em relação com as características pes-

soais ou materiais do caso;

V – a condições peculiares a determinada região do território da entidade 

tributante.

Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito adqui-

rido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155.

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário ex-

tingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
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I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento po-

deria ter sido efetuado;

II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 

vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se defini-

tivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que 

tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao su-

jeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Re-

dação dada pela Lcp n. 118, de 2005)

II – pelo protesto judicial;

III – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV – por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.

CAPÍTULO V

EXCLUSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 175. Excluem o crédito tributário:

I – a isenção;

II – a anistia.

Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumpri-

mento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo 

crédito seja excluído, ou dela consequente.
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Seção II

Isenção

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre de-

corrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua 

concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.

Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do ter-

ritório da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Art. 177. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva:

I – às taxas e às contribuições de melhoria;

II – aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão.

Art. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de 

determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer 

tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104. (Redação dada pela Lei 

Complementar n. 24, de 1975)

Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, 

em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento 

com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do 

cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.

§ 1º Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despa-

cho referido neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, 

cessando automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período 

para o qual o interessado deixar de promover a continuidade do reconheci-

mento da isenção.

§ 2º O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplican-

do-se, quando cabível, o disposto no artigo 155.
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Seção III

Anistia

Art. 180. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas ante-

riormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando:

I – aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que, 

mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simula-

ção pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele;

II – salvo disposição em contrário, às infrações resultantes de conluio en-

tre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas.

Art. 181. A anistia pode ser concedida:

I – em caráter geral;

II – limitadamente:

a) às infrações da legislação relativa a determinado tributo;

b) às infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado 

montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza;

c) a determinada região do território da entidade tributante, em função de 

condições a ela peculiares;

d) sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a 

conceder, ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade admi-

nistrativa.

Art. 182. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, 

em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento 

com a qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do 

cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão.

Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito adqui-

rido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155.
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CAPÍTULO VI

GARANTIAS E PRIVILÉGIOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 183. A enumeração das garantias atribuídas neste Capítulo ao crédi-

to tributário não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei, em 

função da natureza ou das características do tributo a que se refiram.

Parágrafo único. A natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário 

não altera a natureza deste nem a da obrigação tributária a que corresponda.

Art. 184. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, 

que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a 

totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito 

passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real 

ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da 

constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas 

que a lei declare absolutamente impenhoráveis.

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou 

rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda 

Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.(Reda-

ção dada pela Lcp n. 118, de 2005)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de te-

rem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total paga-

mento da dívida inscrita. (Redação dada pela Lcp n. 118, de 2005)

Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não 

pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontra-

dos bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens 

e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, 

aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras 
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do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de 

suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. (Incluído pela Lcp n. 118, 

de 2005)

§ 1º A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao 

valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da 

indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite. (Incluído 

pela Lcp n. 118, de 2005)

§ 2º Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata 

o caput deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada 

dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido. (Incluído pela 

Lcp n. 118, de 2005)

Seção II

Preferências

Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua 

natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes 

da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. (Redação dada pela Lcp 

n. 118, de 2005)

Parágrafo único. Na falência: (Incluído pela Lcp n. 118, de 2005)

I – o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às 

importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos 

créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado; (Incluído pela 

Lcp n. 118, de 2005)

II – a lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos 

créditos decorrentes da legislação do trabalho; e (Incluído pela Lcp n. 118, 

de 2005)

III – a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. (Incluí-

do pela Lcp n. 118, de 2005)
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Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concur-

so de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, 

inventário ou arrolamento. (Redação dada pela Lcp n. 118, de 2005)

Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica entre pes-

soas jurídicas de direito público, na seguinte ordem:

I – União;

II – Estados, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e pró rata;

III – Municípios, conjuntamente e pró rata.

Art. 188. São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos 

geradores ocorridos no curso do processo de falência. (Redação dada pela Lcp 

n. 118, de 2005)

§ 1º Contestado o crédito tributário, o juiz remeterá as partes ao processo 

competente, mandando reservar bens suficientes à extinção total do crédito 

e seus acrescidos, se a massa não puder efetuar a garantia da instância por 

outra forma, ouvido, quanto à natureza e valor dos bens reservados, o repre-

sentante da Fazenda Pública interessada.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos processos de concordata.

Art. 189. São pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados 

em inventário ou arrolamento, ou a outros encargos do monte, os créditos 

tributários vencidos ou vincendos, a cargo do de cujus ou de seu espólio, exi-

gíveis no decurso do processo de inventário ou arrolamento.

Parágrafo único. Contestado o crédito tributário, proceder-se-á na forma 

do disposto no § 1º do artigo anterior.

Art. 190. São pagos preferencialmente a quaisquer outros os créditos 

tributários vencidos ou vincendos, a cargo de pessoas jurídicas de direito pri-

vado em liquidação judicial ou voluntária, exigíveis no decurso da liquidação.

Art. 191. A extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de 

todos os tributos. (Redação dada pela Lcp n. 118, de 2005)
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Art. 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da apresenta-

ção da prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto nos arts. 

151, 205 e 206 desta Lei. (Incluído pela Lcp n. 118, de 2005)

Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação 

será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens 

do espólio, ou às suas rendas.

Art. 193. Salvo quando expressamente autorizado por lei, nenhum depar-

tamento da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

ou dos Municípios, ou sua autarquia, celebrará contrato ou aceitará proposta 

em concorrência pública sem que o contratante ou proponente faça prova da 

quitação de todos os tributos devidos à Fazenda Pública interessada, relativos 

à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

TÍTULO IV

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CAPÍTULO I

FISCALIZAÇÃO

Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, 

em caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de 

que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em 

matéria de fiscalização da sua aplicação.

Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pes-

soas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de 

imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal.

Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quais-

quer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar 

mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou 

fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes 

de exibi-los.
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Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal 

e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até 

que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a 

que se refiram.

Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quais-

quer diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se 

documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que 

fixará prazo máximo para a conclusão daquelas.

Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, 

sempre que possível, em um dos livros fiscais exibidos; quando lavrados em 

separado deles se entregará, à pessoa sujeita à fiscalização, cópia autentica-

da pela autoridade a que se refere este artigo.

Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autorida-

de administrativa todas as informações de que disponham com relação aos 

bens, negócios ou atividades de terceiros:

I – os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;

II – os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições 

financeiras;

III – as empresas de administração de bens;

IV – os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;

V – os inventariantes;

VI – os síndicos, comissários e liquidatários;

VII – quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão 

de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a presta-

ção de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legal-

mente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, minis-

tério, atividade ou profissão.

Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a di-

vulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação 
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obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito 

passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou 

atividades. (Redação dada pela Lcp n. 104, de 2001)

§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no 

art. 199, os seguintes: (Redação dada pela Lcp n. 104, de 2001)

I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça; (Incluído 

pela Lcp n. 104, de 2001)

II – solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administra-

ção Pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo 

administrativo, no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de inves-

tigar o sujeito passivo a que se refere a informação, por prática de infração 

administrativa. (Incluído pela Lcp n. 104, de 2001)

§ 2º O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração 

Pública, será realizado mediante processo regularmente instaurado, e a en-

trega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo, que 

formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo. (Incluído pela 

Lcp n. 104, de 2001)

§ 3º Não é vedada a divulgação de informações relativas a: (Incluído pela 

Lcp n. 104, de 2001)

I – representações fiscais para fins penais; (Incluído pela Lcp n. 104, de 

2001)

II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública; (Incluído pela Lcp n. 

104, de 2001)

III – parcelamento ou moratória. (Incluído pela Lcp n. 104, de 2001)

Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização 

dos tributos respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, 

em caráter geral ou específico, por lei ou convênio.

Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em 

tratados, acordos ou convênios, poderá permutar informações com Estados 
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estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos. (Inclu-

ído pela Lcp n. 104, de 2001)

Art. 200. As autoridades administrativas federais poderão requisitar o au-

xílio da força pública federal, estadual ou municipal, e reciprocamente, quan-

do vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou quando 

necessário à efetivação dê medida prevista na legislação tributária, ainda que 

não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção.

CAPÍTULO II

DÍVIDA ATIVA

Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa 

natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, de-

pois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final 

proferida em processo regular.

Parágrafo único. A fluência de juros de mora não exclui, para os efeitos 

deste artigo, a liquidez do crédito.

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autorida-

de competente, indicará obrigatoriamente:

I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, 

sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a dis-

posição da lei em que seja fundado;

IV – a data em que foi inscrita;

V – sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar 

o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a 

indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo an-

terior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do 
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processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até 

a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, de-

volvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode 

ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a 

que aproveite.

CAPÍTULO III

CERTIDÕES NEGATIVAS

Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tri-

buto, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de 

requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias 

à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade 

e indique o período a que se refere o pedido.

Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em 

que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da 

entrada do requerimento na repartição.

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão 

de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança 

executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja 

suspensa.

Art. 207. Independentemente de disposição legal permissiva, será dis-

pensada a prova de quitação de tributos, ou o seu suprimento, quando se 

tratar de prática de ato indispensável para evitar a caducidade de direito, 

respondendo, porém, todos os participantes no ato pelo tributo porventura 

devido, juros de mora e penalidades cabíveis, exceto as relativas a infrações 

cuja responsabilidade seja pessoal ao infrator.
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Art. 208. A certidão negativa expedida com dolo ou fraude, que contenha 

erro contra a Fazenda Pública, responsabiliza pessoalmente o funcionário que 

a expedir, pelo crédito tributário e juros de mora acrescidos.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui a responsabilidade cri-

minal e funcional que no caso couber.

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 209. A expressão “Fazenda Pública”, quando empregada nesta Lei 

sem qualificação, abrange a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distri-

to Federal e dos Municípios.

Art. 210. Os prazos fixados nesta Lei ou legislação tributária serão contí-

nuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de ven-

cimento.

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente 

normal na repartição em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Art. 211. Incumbe ao Conselho Técnico de Economia e Finanças, do Mi-

nistério da Fazenda, prestar assistência técnica aos governos estaduais e mu-

nicipais, com o objetivo de assegurar a uniforme aplicação da presente Lei.

Art. 212. Os Poderes Executivos federal, estaduais e municipais expedi-

rão, por decreto, dentro de 90 (noventa) dias da entrada em vigor desta Lei, 

a consolidação, em texto único, da legislação vigente, relativa a cada um dos 

tributos, repetindo-se esta providência até o dia 31 de janeiro de cada ano.

Art. 213. Os Estados pertencentes a uma mesma região geo-econômica 

celebrarão entre si convênios para o estabelecimento de alíquota uniforme 

para o imposto a que se refere o artigo 52.

Parágrafo único. Os Municípios de um mesmo Estado procederão igual-

mente, no que se refere à fixação da alíquota de que trata o artigo 60.

Art. 214. O Poder Executivo promoverá a realização de convênios com 

os Estados, para excluir ou limitar a incidência do imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias, no caso de exportação para o exterior.
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Art. 215. A lei estadual pode autorizar o Poder Executivo a reajustar, no 

exercício de 1967, a alíquota de imposto a que se refere o artigo 52, dentro 

de limites e segundo critérios por ela estabelecidos.

Art. 216. O Poder Executivo proporá as medidas legislativas adequadas a 

possibilitar, sem compressão dos investimentos previstos na proposta orça-

mentária de 1967, o cumprimento do disposto no artigo 21 da Emenda Cons-

titucional n. 18, de 1965.

Art. 217. As disposições desta Lei, notadamente as dos arts 17, 74, § 2º 

e 77, parágrafo único, bem como a do art. 54 da Lei 5.025, de 10 de junho 

de 1966, não excluem a incidência e a exigibilidade: (Incluído pelo Decreto-lei 

n. 27, de 1966)

I – da “contribuição sindical”, denominação que passa a ter o imposto sin-

dical de que tratam os arts 578 e seguintes, da Consolidação das Leis do Tra-

balho, sem prejuízo do disposto no art. 16 da Lei 4.589, de 11 de dezembro 

de 1964; (Incluído pelo Decreto-lei n. 27, de 1966)

II – das denominadas “quotas de previdência” a que aludem os arts 71 e 74 

da Lei 3.807, de 26 de agosto de 1960 com as alterações determinadas pelo art. 34 

da Lei 4.863, de 29 de novembro de 1965, que integram a contribuição da 

União para a previdência social, de que trata o art. 157, item XVI, da Consti-

tuição Federal; (Incluído pelo Decreto-lei n. 27, de 1966) (Vide Ato Comple-

mentar n. 27, de 1966)

III – da contribuição destinada a constituir o “Fundo de Assistência” e 

“Previdência do Trabalhador Rural”, de que trata o art. 158 da Lei 4.214, de 2 

de março de 1963; (Incluído pelo Decreto-lei n. 27, de 1966)

IV – da contribuição destinada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 

criada pelo art. 2º da Lei 5.107, de 13 de setembro de 1966; (Incluído pelo 

Decreto-lei n. 27, de 1966)

V – das contribuições enumeradas no § 2º do art. 34 da Lei 4.863, de 29 

de novembro de 1965, com as alterações decorrentes do disposto nos arts 22 
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e 23 da Lei 5.107, de 13 de setembro de 1966, e outras de fins sociais criadas 

por lei. (Incluído pelo Decreto-lei n. 27, de 1966)

Art. 218. Esta Lei entrará em vigor, em todo o território nacional, no dia 

1º de janeiro de 1967, revogadas as disposições em contrário, especialmente 

a Lei n. 854, de 10 de outubro de 1949. (Renumerado do art. 217 pelo Decreto-lei n. 

27, de 1966)

Brasília, 25 de outubro de 1966; 145º da Independência e 78º da Repú-

blica.

H. CASTELLO BRANCO

Octavio Bulhões

Carlos Medeiros Silva

Este texto não substitui o publicado no DOU de 27.10.1966 e retificado em 

31.10.1966
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LEI COMPLEMENTAR N. 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

Mensagem de veto
Vigência

(Vide Decreto de 26.10.199)

Dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito 
Federal sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de trans-
porte interestadual e intermunicipal e de comunica-
ção, e dá outras providências. (LEI KANDIR)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto 

sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda 

que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

Art. 2º O imposto incide sobre:

I – operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento 

de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

II – prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, 

por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

III – prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, 

inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a 

repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

IV – fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não 

compreendidos na competência tributária dos Municípios;

V – fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos 

ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei 

complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto 

estadual.
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§ 1º O imposto incide também:

I – sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, por pessoa física 

ou jurídica, ainda quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo 

permanente do estabelecimento;

I – sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, 

por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do 

imposto, qualquer que seja a sua finalidade; (Redação dada pela Lcp 114, de 

16.12.2002)

II – sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado 

no exterior;

III – sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, 

inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de 

energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, 

decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde 

estiver localizado o adquirente.

§ 2º A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da 

operação que o constitua.

Art. 3º O imposto não incide sobre:

I – operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua 

impressão;

II – operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, 

inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou 

serviços; (Vide Lei Complementar n. 102, de 2000) (Vide Lei Complementar 

n. 102, de 2000)

III – operações interestaduais relativas a energia elétrica e petróleo, 

inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, 

quando destinados à industrialização ou à comercialização;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp114.htm#art2%C2%A71i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp114.htm#art2%C2%A71i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp102.htm#anexo2.2.1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp102.htm#anexo2.3.1
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IV – operações com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou 

instrumento cambial;

V – operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem 

a ser utilizadas na prestação, pelo próprio autor da saída, de serviço de 

qualquer natureza definido em lei complementar como sujeito ao imposto 

sobre serviços, de competência dos Municípios, ressalvadas as hipóteses 

previstas na mesma lei complementar;

VI – operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de 

propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie;

VII – operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia, inclusive 

a operação efetuada pelo credor em decorrência do inadimplemento do 

devedor;

VIII – operações de arrendamento mercantil, não compreendida a venda 

do bem arrendado ao arrendatário;

IX – operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de 

bens móveis salvados de sinistro para companhias seguradoras.

Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída 

de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, 

destinada a:

I – empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro 

estabelecimento da mesma empresa;

II – armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.

Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com 

habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de 

circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual 

e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações 

se iniciem no exterior.
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Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, 

mesmo sem habitualidade:

Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, 

mesmo sem habitualidade ou intuito comercial: (Redação dada pela Lcp 114, 

de 16.12.2002) 

I – importe mercadorias do exterior, ainda que as destine a consumo ou 

ao ativo permanente do estabelecimento;

I – importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua 

finalidade; (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

II – seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se 

tenha iniciado no exterior;

III – adquira em licitação de mercadorias apreendidas ou abandonadas;

III – adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados; 

(Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

IV – adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de 

petróleo oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização.

IV – adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de 

petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não destinados 

à comercialização ou à industrialização. (Redação dada pela LCP n. 102, de 

11.7.2000)

Art. 5º Lei poderá atribuir a terceiros a responsabilidade pelo pagamento 

do imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável, quando os 

atos ou omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do tributo.

Art. 6º Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a 

depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese 

em que o contribuinte assumirá a condição de substituto tributário.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp114.htm#art4p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp114.htm#art4p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp114.htm#art4pi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp114.htm#art4piii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp102.htm
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Art. 6º Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a 

depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese 

em que assumirá a condição de substituto tributário. (Redação dada pela Lcp 

114, de 16.12.2002)

§ 1º A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto 

incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, 

concomitantes ou subseqüentes, inclusive ao valor decorrente da diferença 

entre alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que 

destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, que 

seja contribuinte do imposto.

§ 2º A atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação a mercadorias 

ou serviços previstos em lei de cada Estado.

§ 2º A atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação a mercadorias, 

bens ou serviços previstos em lei de cada Estado. (Redação dada pela Lcp 

114, de 16.12.2002)

Art. 7º Para efeito de exigência do imposto por substituição tributária, 

inclui-se, também, como fato gerador do imposto, a entrada de mercadoria 

ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado.

Art. 8º A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será:

I – em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, 

o valor da operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído;

II – em relação às operações ou prestações subseqüentes, obtida pelo 

somatório das parcelas seguintes:

a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto 

tributário ou pelo substituído intermediário;

b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos 

cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp114.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp114.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp114.htm#art6%C2%A72
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c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou 

prestações subseqüentes.

§ 1º Na hipótese de responsabilidade tributária em relação às operações 

ou prestações antecedentes, o imposto devido pelas referidas operações ou 

prestações será pago pelo responsável, quando:

I – da entrada ou recebimento da mercadoria ou do serviço;

I – da entrada ou recebimento da mercadoria, do bem ou do serviço; 

(Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

II – da saída subseqüente por ele promovida, ainda que isenta ou não 

tributada;

III – ocorrer qualquer saída ou evento que impossibilite a ocorrência do 

fato determinante do pagamento do imposto.

§ 2º Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor, 

único ou máximo, seja fixado por órgão público competente, a base de cálculo 

do imposto, para fins de substituição tributária, é o referido preço por ele 

estabelecido.

§ 3º Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou 

importador, poderá a lei estabelecer como base de cálculo este preço.

§ 4º A margem a que se refere a alínea c do inciso II do caput será estabelecida 

com base em preços usualmente praticados no mercado considerado, obtidos 

por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e 

outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos 

setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, devendo os 

critérios para sua fixação ser previstos em lei.

§ 5º O imposto a ser pago por substituição tributária, na hipótese do inciso 

II do caput, corresponderá à diferença entre o valor resultante da aplicação 

da alíquota prevista para as operações ou prestações internas do Estado de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp114.htm#art8%C2%A71i


1955

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

destino sobre a respectiva base de cálculo e o valor do imposto devido pela 

operação ou prestação própria do substituto.

§ 6º Em substituição ao disposto no inciso II do caput, a base de cálculo 

em relação às operações ou prestações subseqüentes poderá ser o preço a 

consumidor final usualmente praticado no mercado considerado, relativamente 

ao serviço, à mercadoria ou sua similar, em condições de livre concorrência, 

adotando-se para sua apuração as regras estabelecidas no § 4º deste artigo. 

(Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

Art. 9º A adoção do regime de substituição tributária em operações 

interestaduais dependerá de acordo específico celebrado pelos Estados 

interessados.

§ 1º A responsabilidade a que se refere o art. 6º poderá ser atribuída:

I – ao contribuinte que realizar operação interestadual com petróleo, 

inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, em 

relação às operações subseqüentes;

II – às empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, nas 

operações internas e interestaduais, na condição de contribuinte ou de 

substituto tributário, pelo pagamento do imposto, desde a produção ou 

importação até a última operação, sendo seu cálculo efetuado sobre o preço 

praticado na operação final, assegurado seu recolhimento ao Estado onde 

deva ocorrer essa operação.

§ 2º Nas operações interestaduais com as mercadorias de que tratam os 

incisos I e II do parágrafo anterior, que tenham como destinatário consumidor 

final, o imposto incidente na operação será devido ao Estado onde estiver 

localizado o adquirente e será pago pelo remetente.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp114.htm#art8%C2%A76
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Art. 10. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do 

valor do imposto pago por força da substituição tributária, correspondente ao 

fato gerador presumido que não se realizar.

§ 1º Formulado o pedido de restituição e não havendo deliberação no 

prazo de noventa dias, o contribuinte substituído poderá se creditar, em sua 

escrita fiscal, do valor objeto do pedido, devidamente atualizado segundo os 

mesmos critérios aplicáveis ao tributo.

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, sobrevindo decisão contrária 

irrecorrível, o contribuinte substituído, no prazo de quinze dias da respectiva 

notificação, procederá ao estorno dos créditos lançados, também devidamente 

atualizados, com o pagamento dos acréscimos legais cabíveis.

Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança 

do imposto e definição do estabelecimento responsável, é:

I – tratando-se de mercadoria ou bem:

a) o do estabelecimento onde se encontre, no momento da ocorrência do 

fato gerador;

b) onde se encontre, quando em situação irregular pela falta de 

documentação fiscal ou quando acompanhado de documentação inidônea, 

como dispuser a legislação tributária;

c) o do estabelecimento que transfira a propriedade, ou o título que a 

represente, de mercadoria por ele adquirida no País e que por ele não tenha 

transitado;

d) importado do exterior, o do estabelecimento onde ocorrer a entrada 

física;

e) importado do exterior, o do domicílio do adquirente, quando não 

estabelecido;

f) aquele onde seja realizada a licitação, no caso de arrematação de 

mercadoria importada do exterior e apreendida;
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f) aquele onde seja realizada a licitação, no caso de arrematação de 

mercadoria ou bem importados do exterior e apreendidos ou abandonados; 

(Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

g) o do Estado onde estiver localizado o adquirente, inclusive consumidor 

final, nas operações interestaduais com energia elétrica e petróleo, lubrificantes 

e combustíveis dele derivados, quando não destinados à industrialização ou 

à comercialização;

h) o do Estado de onde o ouro tenha sido extraído, quando não considerado 

como ativo financeiro ou instrumento cambial;

i) o de desembarque do produto, na hipótese de captura de peixes, 

crustáceos e moluscos;

II – tratando-se de prestação de serviço de transporte:

a) onde tenha início a prestação;

b) onde se encontre o transportador, quando em situação irregular pela 

falta de documentação fiscal ou quando acompanhada de documentação 

inidônea, como dispuser a legislação tributária;

c) o do estabelecimento destinatário do serviço, na hipótese do inciso XIII 

do art. 12 e para os efeitos do § 3º do art. 13;

III – tratando-se de prestação onerosa de serviço de comunicação:

a) o da prestação do serviço de radiodifusão sonora e de som e imagem, 

assim entendido o da geração, emissão, transmissão e retransmissão, 

repetição, ampliação e recepção;

b) o do estabelecimento da concessionária ou da permissionária que 

forneça ficha, cartão, ou assemelhados com que o serviço é pago;

c) o do estabelecimento destinatário do serviço, na hipótese e para os 

efeitos do inciso XIII do art. 12;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp114.htm#art11if
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c-1) o do estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço, quando 

prestado por meio de satélite; (Alínea incluída pela LCP n. 102, de 11.7.2000)

d) onde seja cobrado o serviço, nos demais casos;

IV – tratando-se de serviços prestados ou iniciados no exterior, o do 

estabelecimento ou do domicílio do destinatário.

§ 1º O disposto na alínea c do inciso I não se aplica às mercadorias recebidas 

em regime de depósito de contribuinte de Estado que não o do depositário.

§ 2º Para os efeitos da alínea h do inciso I, o ouro, quando definido como 

ativo financeiro ou instrumento cambial, deve ter sua origem identificada.

§ 3º Para efeito desta Lei Complementar, estabelecimento é o local, privado 

ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde pessoas físicas 

ou jurídicas exerçam suas atividades em caráter temporário ou permanente, 

bem como onde se encontrem armazenadas mercadorias, observado, ainda, 

o seguinte:

I – na impossibilidade de determinação do estabelecimento, considera-

se como tal o local em que tenha sido efetuada a operação ou prestação, 

encontrada a mercadoria ou constatada a prestação;

II – é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular;

III – considera-se também estabelecimento autônomo o veículo usado no 

comércio ambulante e na captura de pescado;

IV – respondem pelo crédito tributário todos os estabelecimentos do 

mesmo titular.

§ 4º (VETADO)

§ 5º Quando a mercadoria for remetida para armazém geral ou para 

depósito fechado do próprio contribuinte, no mesmo Estado, a posterior saída 

considerar-se-á ocorrida no estabelecimento do depositante, salvo se para 

retornar ao estabelecimento remetente.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp102.htm
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§ 6º Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, tratando-se de serviços 

não medidos, que envolvam localidades situadas em diferentes unidades da 

Federação e cujo preço seja cobrado por períodos definidos, o imposto devido 

será recolhido em partes iguais para as unidades da Federação onde estiverem 

localizados o prestador e o tomador. (Parágrafo incluído pela LCP n. 102, de 

11.7.2000)

Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I – da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que 

para outro estabelecimento do mesmo titular;

II – do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por 

qualquer estabelecimento;

III – da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazém 

geral ou em depósito fechado, no Estado do transmitente;

IV – da transmissão de propriedade de mercadoria, ou de título que a 

represente, quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento 

transmitente;

V – do início da prestação de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal, de qualquer natureza;

VI – do ato final do transporte iniciado no exterior;

VII – das prestações onerosas de serviços de comunicação, feita por 

qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, 

a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer 

natureza;

VIII – do fornecimento de mercadoria com prestação de serviços:

a) não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

b) compreendidos na competência tributária dos Municípios e com indicação 

expressa de incidência do imposto de competência estadual, como definido 

na lei complementar aplicável;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp102.htm
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IX – do desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas do exterior;

IX – do desembaraço aduaneiro de mercadorias ou bens importados do 

exterior; (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

X – do recebimento, pelo destinatário, de serviço prestado no exterior;

XI – da aquisição em licitação pública de mercadorias importadas do 

exterior apreendidas ou abandonadas;

XI – da aquisição em licitação pública de mercadorias ou bens importados 

do exterior e apreendidos ou abandonados; (Redação dada pela Lcp 114, de 

16.12.2002)

XII – da entrada no território do Estado de lubrificantes e combustíveis 

líquidos e gasosos derivados de petróleo oriundos de outro Estado, quando 

não destinados à comercialização;

XII – da entrada no território do Estado de lubrificantes e combustíveis 

líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro 

Estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização; 

(Redação dada pela LCP n. 102, de 11.7.2000)

XIII – da utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha 

iniciado em outro Estado e não esteja vinculada a operação ou prestação 

subseqüente.

§ 1º Na hipótese do inciso VII, quando o serviço for prestado mediante 

pagamento em ficha, cartão ou assemelhados, considera-se ocorrido o fato 

gerador do imposto quando do fornecimento desses instrumentos ao usuário.

§ 2º Na hipótese do inciso IX, após o desembaraço aduaneiro, a entrega, 

pelo depositário, de mercadoria ou bem importados do exterior deverá ser 

autorizada pelo órgão responsável pelo seu desembaraço, que somente se 

fará mediante a exibição do comprovante de pagamento do imposto incidente 

no ato do despacho aduaneiro, salvo disposição em contrário.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp114.htm#art12ix
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§ 3º Na hipótese de entrega de mercadoria ou bem importados do exterior 

antes do desembaraço aduaneiro, considera-se ocorrido o fato gerador neste 

momento, devendo a autoridade responsável, salvo disposição em contrário, 

exigir a comprovação do pagamento do imposto. (Incluído pela Lcp 114, de 

16.12.2002)

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

I – na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o 

valor da operação;

II – na hipótese do inciso II do art. 12, o valor da operação, compreendendo 

mercadoria e serviço;

III – na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal 

e de comunicação, o preço do serviço;

IV – no fornecimento de que trata o inciso VIII do art. 12;

a) o valor da operação, na hipótese da alínea a;

b) o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada, na hipótese 

da alínea b;

V – na hipótese do inciso IX do art. 12, a soma das seguintes parcelas:

a) o valor da mercadoria ou bem constante dos documentos de importação, 

observado o disposto no art. 14;

b) imposto de importação;

c) imposto sobre produtos industrializados;

d) imposto sobre operações de câmbio;

e) quaisquer despesas aduaneiras;

e) quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras; 

(Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

VI – na hipótese do inciso X do art. 12, o valor da prestação do serviço, 

acrescido, se for o caso, de todos os encargos relacionados com a sua 

utilização;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp114.htm#art12xi
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VII – no caso do inciso XI do art. 12, o valor da operação acrescido do valor 

dos impostos de importação e sobre produtos industrializados e de todas as 

despesas cobradas ou debitadas ao adquirente;

VIII – na hipótese do inciso XII do art. 12, o valor da operação de que 

decorrer a entrada;

IX – na hipótese do inciso XIII do art. 12, o valor da prestação no Estado 

de origem.

§ 1º Integra a base de cálculo do imposto:

§ 1º Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso 

V do caput deste artigo: (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

I – o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque 

mera indicação para fins de controle;

II – o valor correspondente a:

a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, 

bem como descontos concedidos sob condição;

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por 

sua conta e ordem e seja cobrado em separado.

§ 2º Não integra a base de cálculo do imposto o montante do Imposto sobre 

Produtos Industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e 

relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configurar 

fato gerador de ambos os impostos.

§ 3º No caso do inciso IX, o imposto a pagar será o valor resultante da 

aplicação do percentual equivalente à diferença entre a alíquota interna e a 

interestadual, sobre o valor ali previsto.

§ 4º Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro 

Estado, pertencente ao mesmo titular, a base de cálculo do imposto é:

I – o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp114.htm#art13%C2%A71
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II – o custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da 

matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento;

III – tratando-se de mercadorias não industrializadas, o seu preço corrente 

no mercado atacadista do estabelecimento remetente.

§ 5º Nas operações e prestações interestaduais entre estabelecimentos 

de contribuintes diferentes, caso haja reajuste do valor depois da remessa 

ou da prestação, a diferença fica sujeita ao imposto no estabelecimento do 

remetente ou do prestador.

Art. 14. O preço de importação expresso em moeda estrangeira será 

convertido em moeda nacional pela mesma taxa de câmbio utilizada no cálculo 

do imposto de importação, sem qualquer acréscimo ou devolução posterior se 

houver variação da taxa de câmbio até o pagamento efetivo do preço.

Parágrafo único. O valor fixado pela autoridade aduaneira para base de 

cálculo do imposto de importação, nos termos da lei aplicável, substituirá o 

preço declarado.

Art. 15. Na falta do valor a que se referem os incisos I e VIII do art. 13, 

a base de cálculo do imposto é:

I – o preço corrente da mercadoria, ou de seu similar, no mercado atacadista 

do local da operação ou, na sua falta, no mercado atacadista regional, caso o 

remetente seja produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia;

II – o preço FOB estabelecimento industrial à vista, caso o remetente seja 

industrial;

III – o preço FOB estabelecimento comercial à vista, na venda a outros 

comerciantes ou industriais, caso o remetente seja comerciante.

§ 1º Para aplicação dos incisos II e III do caput, adotar-se-á sucessivamente:

I – o preço efetivamente cobrado pelo estabelecimento remetente na 

operação mais recente;
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II – caso o remetente não tenha efetuado venda de mercadoria, o preço 

corrente da mercadoria ou de seu similar no mercado atacadista do local da 

operação ou, na falta deste, no mercado atacadista regional.

§ 2º Na hipótese do inciso III do caput, se o estabelecimento remetente 

não efetue vendas a outros comerciantes ou industriais ou, em qualquer caso, 

se não houver mercadoria similar, a base de cálculo será equivalente a setenta 

e cinco por cento do preço de venda corrente no varejo.

Art. 16. Nas prestações sem preço determinado, a base de cálculo do 

imposto é o valor corrente do serviço, no local da prestação.

Art. 17. Quando o valor do frete, cobrado por estabelecimento pertencente 

ao mesmo titular da mercadoria ou por outro estabelecimento de empresa que 

com aquele mantenha relação de interdependência, exceder os níveis normais 

de preços em vigor, no mercado local, para serviço semelhante, constantes de 

tabelas elaboradas pelos órgãos competentes, o valor excedente será havido 

como parte do preço da mercadoria.

Parágrafo único. Considerar-se-ão interdependentes duas empresas 

quando:

I – uma delas, por si, seus sócios ou acionistas, e respectivos cônjuges ou 

filhos menores, for titular de mais de cinqüenta por cento do capital da outra;

II – uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de diretor, ou 

sócio com funções de gerência, ainda que exercidas sob outra denominação;

III – uma delas locar ou transferir a outra, a qualquer título, veículo 

destinado ao transporte de mercadorias.

Art. 18. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em 

consideração, o valor ou o preço de mercadorias, bens, serviços ou direitos, 

a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou 

preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os 
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esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo 

ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, 

avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido 

em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com 

o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado.

Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado 

ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em 

operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, 

no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo 

permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal ou de comunicação.

§ 1º Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização de 

serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas, ou 

que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento.

§ 2º Salvo prova em contrário, presumem-se alheios à atividade do 

estabelecimento os veículos de transporte pessoal.

§ 3º É vedado o crédito relativo a mercadoria entrada no estabelecimento 

ou a prestação de serviços a ele feita:

I – para integração ou consumo em processo de industrialização ou 

produção rural, quando a saída do produto resultante não for tributada ou 

estiver isenta do imposto, exceto se tratar-se de saída para o exterior;

II – para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou a 

prestação subseqüente não forem tributadas ou estiverem isentas do imposto, 

exceto as destinadas ao exterior.
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§ 4º Deliberação dos Estados, na forma do art. 28, poderá dispor que não 

se aplique, no todo ou em parte, a vedação prevista no parágrafo anterior.

§ 5º Além do lançamento em conjunto com os demais créditos, para efeito 

da compensação prevista neste artigo e no anterior, os créditos resultantes 

de operações de que decorra entrada de mercadorias destinadas ao ativo 

permanente serão objeto de outro lançamento, em livro próprio ou de outra 

forma que a legislação determinar, para aplicação do disposto no art. 21, §§ 

5º, 6º e 7º.

§ 5º Para efeito do disposto no caput deste artigo, relativamente aos créditos 

decorrentes de entrada de mercadorias no estabelecimento destinadas ao 

ativo permanente, deverá ser observado: (Redação dada pela LCP n. 102, de 

11.7.2000) (Vide Lei Complementar n. 102, de 2000) (Vide Lei Complementar 

n. 102, de 2000)

I – a apropriação será feita à razão de um quarenta e oito avos por mês, 

devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada 

no estabelecimento; (Inciso Incluído pela LCP n. 102, de 11.7.2000)

II – em cada período de apuração do imposto, não será admitido o 

creditamento de que trata o inciso I, em relação à proporção das operações 

de saídas ou prestações isentas ou não tributadas sobre o total das operações 

de saídas ou prestações efetuadas no mesmo período; (Inciso Incluído pela 

LCP n. 102, de 11.7.2000)

III – para aplicação do disposto nos incisos I e II, o montante do crédito 

a ser apropriado será o obtido multiplicando-se o valor total do respectivo 

crédito pelo fator igual a um quarenta e oito avos da relação entre o valor das 

operações de saídas e prestações tributadas e o total das operações de saídas 

e prestações do período, equiparando-se às tributadas, para fins deste inciso, 

as saídas e prestações com destino ao exterior; (Inciso Incluído pela LCP n. 

102, de 11.7.2000)
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III – para aplicação do disposto nos incisos I e II deste parágrafo, o 

montante do crédito a ser apropriado será obtido multiplicando-se o valor 

total do respectivo crédito pelo fator igual a 1/48 (um quarenta e oito avos) 

da relação entre o valor das operações de saídas e prestações tributadas e 

o total das operações de saídas e prestações do período, equiparando-se 

às tributadas, para fins deste inciso, as saídas e prestações com destino ao 

exterior ou as saídas de papel destinado à impressão de livros, jornais e 

periódicos; (Redação dada pela Lei Complementar n. 120, de 2005)

IV – o quociente de um quarenta e oito avos será proporcionalmente 

aumentado ou diminuído, pro rata die, caso o período de apuração seja 

superior ou inferior a um mês; (Inciso Incluído pela LCP n. 102, de 11.7.2000)

V – na hipótese de alienação dos bens do ativo permanente, antes de 

decorrido o prazo de quatro anos contado da data de sua aquisição, não será 

admitido, a partir da data da alienação, o creditamento de que trata este 

parágrafo em relação à fração que corresponderia ao restante do quadriênio; 

(Inciso Incluído pela LCP n. 102, de 11.7.2000)

VI – serão objeto de outro lançamento, além do lançamento em conjunto 

com os demais créditos, para efeito da compensação prevista neste artigo e 

no art. 19, em livro próprio ou de outra forma que a legislação determinar, 

para aplicação do disposto nos incisos I a V deste parágrafo; e (Inciso Incluído 

pela LCP n. 102, de 11.7.2000)

VII – ao final do quadragésimo oitavo mês contado da data da entrada do 

bem no estabelecimento, o saldo remanescente do crédito será cancelado. 

(Inciso Incluído pela LCP n. 102, de 11.7.2000)

§ 6º Operações tributadas, posteriores a saídas de que trata o § 3º, dão 

ao estabelecimento que as praticar direito a creditar-se do imposto cobrado 

nas operações anteriores às isentas ou não tributadas sempre que a saída 

isenta ou não tributada seja relativa a:
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp102.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp102.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp102.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp102.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp102.htm


1968

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

I – produtos agropecuários;

II – quando autorizado em lei estadual, outras mercadorias.

Art. 21. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que 

se tiver creditado sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no 

estabelecimento:

I – for objeto de saída ou prestação de serviço não tributada ou isenta, 

sendo esta circunstância imprevisível na data da entrada da mercadoria ou 

da utilização do serviço;

II – for integrada ou consumida em processo de industrialização, quando 

a saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto;

III – vier a ser utilizada em fim alheio à atividade do estabelecimento;

IV – vier a perecer, deteriorar-se ou extraviar-se.

§ 1º Devem ser também estornados os créditos referentes a bens do ativo 

permanente alienados antes de decorrido o prazo de cinco anos contado da 

data da sua aquisição, hipótese em que o estorno será de vinte por cento por 

ano ou fração que faltar para completar o qüinqüênio. (Revogado pela Lcp n. 

102, de 11.7.2000)

§ 2º Não se estornam créditos referentes a mercadorias e serviços que 

venham a ser objeto de operações ou prestações destinadas ao exterior.

§ 2º Não se estornam créditos referentes a mercadorias e serviços que 

venham a ser objeto de operações ou prestações destinadas ao exterior ou de 

operações com o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. 

(Redação dada pela Lei Complementar n. 120, de 2005)

§ 3º O não creditamento ou o estorno a que se referem o § 3º do art. 20 

e o caput deste artigo, não impedem a utilização dos mesmos créditos em 

operações posteriores, sujeitas ao imposto, com a mesma mercadoria.
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§ 4º Em qualquer período de apuração do imposto, se bens do ativo 

permanente forem utilizados para produção de mercadorias cuja saída resulte 

de operações isentas ou não tributadas ou para prestação de serviços isentos 

ou não tributados, haverá estorno dos créditos escriturados conforme o § 5º 

do art. 20. (Revogado pela Lcp n. 102, de 11.7.2000)

§ 5º Em cada período, o montante do estorno previsto no parágrafo 

anterior será o que se obtiver multiplicando-se o respectivo crédito pelo fator 

igual a um sessenta avos da relação entre a soma das saídas e prestações 

isentas e não tributadas e o total das saídas e prestações no mesmo período. 

Para este efeito, as saídas e prestações com destino ao exterior equiparam-se 

às tributadas. (Revogado pela Lcp n. 102, de 11.7.2000)

§ 6º O quociente de um sessenta avos será proporcionalmente aumentado 

ou diminuído, pro rata die, caso o período de apuração for superior ou inferior 

a um mês. (Revogado pela Lcp n. 102, de 11.7.2000)

§ 7º O montante que resultar da aplicação dos §§ 4º, 5º e 6º deste artigo 

será lançado no livro próprio como estorno de crédito. (Revogado pela Lcp n. 

102, de 11.7.2000)

§ 8º Ao fim do quinto ano contado da data do lançamento a que se refere 

o § 5º do art. 20, o saldo remanescente do crédito será cancelado de modo a 

não mais ocasionar estornos. (Revogado pela Lcp n. 102, de 11.7.2000)

Art. 22. (VETADO)

Art. 23. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do 

imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias 

ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à 

idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e 

condições estabelecidos na legislação.
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Parágrafo único. O direito de utilizar o crédito extingue-se depois de 

decorridos cinco anos contados da data de emissão do documento.

Art. 24. A legislação tributária estadual disporá sobre o período de 

apuração do imposto. As obrigações consideram-se vencidas na data em que 

termina o período de apuração e são liquidadas por compensação ou mediante 

pagamento em dinheiro como disposto neste artigo:

I – as obrigações consideram-se liquidadas por compensação até o 

montante dos créditos escriturados no mesmo período mais o saldo credor de 

período ou períodos anteriores, se for o caso;

II – se o montante dos débitos do período superar o dos créditos, a 

diferença será liquidada dentro do prazo fixado pelo Estado;

III – se o montante dos créditos superar os dos débitos, a diferença será 

transportada para o período seguinte.

Art. 25. Para efeito de aplicação do art. 24, os débitos e créditos devem 

ser apurados em cada estabelecimento do sujeito passivo. Para este mesmo 

efeito, a lei estadual poderá determinar que se leve em conta o conjunto dos 

débitos e créditos de todos os estabelecimentos do sujeito passivo no Estado.

Art. 25. Para efeito de aplicação do disposto no art. 24, os débitos e 

créditos devem ser apurados em cada estabelecimento, compensando-se os 

saldos credores e devedores entre os estabelecimentos do mesmo sujeito 

passivo localizados no Estado. (Redação dada pela LCP n. 102, de 11.7.2000)

§ 1º Saldos credores acumulados a partir da data de publicação desta Lei 

Complementar por estabelecimentos que realizem operações e prestações 

de que tratam o inciso II do art. 3º e seu parágrafo único podem ser, na 

proporção que estas saídas representem do total das saídas realizadas pelo 

estabelecimento:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp102.htm
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I – imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu no 

Estado;

II – havendo saldo remanescente, transferidos pelo sujeito passivo a 

outros contribuintes do mesmo Estado, mediante a emissão pela autoridade 

competente de documento que reconheça o crédito.

§ 2º Lei estadual poderá, nos demais casos de saldos credores acumulados 

a partir da vigência desta Lei Complementar, permitir que:

I – sejam imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu 

no Estado;

II – sejam transferidos, nas condições que definir, a outros contribuintes 

do mesmo Estado.

Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 

e 25, a lei estadual poderá estabelecer:

I – que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço 

dentro de determinado período;

II – que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço 

em cada operação;

III – que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o 

imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um 

determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la 

e instaurar processo contraditório.

§ 1º Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com 

base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, 

se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento 

referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.

§ 2º A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não 

dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias.
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Art. 27. (VETADO)

Art. 28.(VETADO)

Art. 29. (VETADO)

Art. 30.(VETADO)

Art. 31. Até o exercício financeiro de 2.002, inclusive, a União entregará 

mensalmente recursos aos Estados e seus Municípios, obedecidos os limites, 

os critérios, os prazos e as demais condições fixados no Anexo desta Lei 

Complementar, com base no produto da arrecadação estadual efetivamente 

realizada do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias 

e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 

de comunicação no período julho de 1995 a junho de 1996, inclusive.

Art. 31. Nos exercícios financeiros de 2000, 2001 e 2002 a União 

entregará mensalmente recursos aos Estados e seus Municípios, obedecidos 

os montantes, os critérios, os prazos e as demais condições fixados no Anexo 

desta Lei Complementar. (Redação dada pela LCP n. 102, de 11.7.2000)

§ 1º Do montante de recursos que couber a cada Estado, a União entregará, 

diretamente:

§ 1º Nos exercícios financeiros de 2000, 2001 e 2002 e a partir de 1º de 

janeiro de 2003, do montante de recursos que couber a cada Estado, a União 

entregará, diretamente: (Redação dada pela LCP n. 102, de 11.7.2000)

Art. 31. Nos exercícios financeiros de 2003 a 2006, a União entregará 

mensalmente recursos aos Estados e seus Municípios, obedecidos os 

montantes, os critérios, os prazos e as demais condições fixadas no Anexo 

desta Lei Complementar. (Redação dada pela LCP n. 115, de 26.12.2002)

§ 1º Do montante de recursos que couber a cada Estado, a União entregará, 

diretamente: (Redação dada pela LCP n. 115, de 26.12.2002)
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I – setenta e cinco por cento ao próprio Estado; e

II – vinte e cinco por cento aos respectivos Municípios, de acordo com os 

critérios previstos no parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal.

§ 2º Para atender ao disposto no caput, os recursos do Tesouro Nacional 

serão provenientes:

§ 2º Nos exercícios financeiros de 2000, 2001 e 2002 e a partir de 1º de 

janeiro de 2003, os recursos do Tesouro Nacional serão provenientes: (Redação 

dada pela LCP n. 102, de 11.7.2000)

§ 2º Para atender ao disposto no caput, os recursos do Tesouro Nacional 

serão provenientes: (Redação dada pela LCP n. 115, de 26.12.2002)

I – da emissão de títulos de sua responsabilidade, ficando autorizada, 

desde já, a inclusão nas leis orçamentárias anuais de estimativa de receita 

decorrente dessas emissões, bem como de dotação até os montantes anuais 

previstos no Anexo, não se aplicando neste caso, desde que atendidas as 

condições e os limites globais fixados pelo Senado Federal, quaisquer restrições 

ao acréscimo que acarretará no endividamento da União;

II – de outras fontes de recursos.

§ 3º A entrega dos recursos a cada Unidade Federada, na forma e condições 

detalhadas no Anexo, especialmente no seu item 9, será satisfeita, primeiro, 

para efeito de pagamento ou compensação da dívida da respectiva Unidade, 

inclusive de sua administração indireta, vencida e não paga ou vincenda 

no mês seguinte àquele em que for efetivada a entrega, junto ao Tesouro 

Nacional e aos demais entes da administração federal. O saldo remanescente, 

se houver, será creditado em moeda corrente.

§ 3º No período compreendido entre a data de entrada em vigor desta Lei 

Complementar e 31 de dezembro de 2002, a entrega dos recursos a cada 

unidade federada, na forma e condições detalhadas no Anexo, especialmente 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp102.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp115.htm#2


1974

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

no seu item 5, será satisfeita, primeiro, para efeito de pagamento ou 

compensação da dívida da respectiva unidade, inclusive de sua administração 

indireta, vencida e não paga ou vincenda no mês seguinte àquele em que 

for efetivada a entrega junto ao Tesouro Nacional e aos demais entes da 

administração federal. O saldo remanescente, se houver, será creditado em 

moeda corrente. (Redação dada pela LCP n. 102, de 11.7.2000)

§ 3º A entrega dos recursos a cada unidade federada, na forma e condições 

detalhadas no Anexo, especialmente no seu item 3, será satisfeita, primeiro, 

para efeito de pagamento ou compensação da dívida da respectiva unidade, 

inclusive de sua administração indireta, vencida e não paga junto à União, 

bem como para o ressarcimento à União de despesas decorrentes de eventuais 

garantias honradas de operações de crédito externas. O saldo remanescente, 

se houver, será creditado em moeda corrente. (Redação dada pela LCP n. 

115, de 26.12.2002)

§ 4º O prazo definido no caput poderá ser estendido até o exercício 

financeiro de 2006, inclusive, nas situações excepcionais previstas no subitem 

2.1. do Anexo.

§ 4º A partir de 1º de janeiro de 2003 a entrega dos recursos a cada unidade 

federada, na forma e condições detalhadas no Anexo à Lei Complementar 

no 87, de 13 de setembro de 1996, especialmente no seu item 9, será 

satisfeita, primeiro, para efeito de pagamento ou compensação da dívida da 

respectiva unidade, inclusive de sua administração indireta, vencida e não 

paga ou vincenda no mês seguinte àquele em que for efetivada a entrega, 

junto ao Tesouro Nacional e aos demais entes da administração federal. O 

saldo remanescente, se houver, será creditado em moeda corrente. (Redação 

dada pela LCP n. 102, de 11.7.2000)
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§ 4º A entrega dos recursos a cada unidade federada, na forma e 

condições detalhadas no Anexo, subordina-se à existência de disponibilidades 

orçamentárias consignadas a essa finalidade na respectiva Lei Orçamentária 

Anual da União, inclusive eventuais créditos adicionais. (Redação dada pela 

LCP n. 115, de 26.12.2002)

§ 4º-A. A partir de 1º de janeiro de 2003 volta a vigorar a possibilidade de, 

até o exercício financeiro de 2006, a União entregar mensalmente recursos aos 

Estados e seus Municípios, obedecidos os limites, os critérios, os prazos e as 

demais condições fixados no Anexo à Lei Complementar n. 87, de 1996, com 

base no produto da arrecadação estadual, efetivamente realizada, do imposto 

sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, no 

período julho de 1995 a junho de 1996, inclusive. (Parágrafo incluído pela LCP 

n. 102, de 11.7.2000) (Parágrafo Revogado pela LCP n. 115, de 26.12.2002)

§ 5º Para efeito da apuração de que trata o art. 4º da Lei Complementar 

n. 65, de 15 de abril de 1991, será considerado o valor das respectivas 

exportações de produtos industrializados, inclusive de semi-elaborados, não 

submetidas a incidência do imposto sobre operações relativas à circulação 

de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação em 31 de julho de 1996.

§ 5º Para efeito da apuração de que trata o art. 4º da Lei Complementar 

no 65, de 15 de abril de 1991, será considerado o valor das respectivas 

exportações de produtos industrializados, inclusive de semi-elaborados, não 

submetidas à incidência do imposto sobre operações relativas à circulação 

de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual 

e intermunicipal e de comunicação, em 31 de julho de 1996. (Redação dada 

pela LCP n. 102, de 11.7.2000)
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Art. 32. A partir da data de publicação desta Lei Complementar:

I – o imposto não incidirá sobre operações que destinem ao exterior 

mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-

elaborados, bem como sobre prestações de serviços para o exterior;

II – darão direito de crédito, que não será objeto de estorno, as mercadorias 

entradas no estabelecimento para integração ou consumo em processo 

de produção de mercadorias industrializadas, inclusive semi-elaboradas, 

destinadas ao exterior;

III – entra em vigor o disposto no Anexo integrante desta Lei Complementar.

Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte:

I – somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou 

consumo do estabelecimento, nele entradas a partir de 1º de janeiro de 1998;

I – somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas 

ao uso ou consumo do estabelecimento, nele entradas a partir de 1º 

de janeiro de 2000; (Redação dada pela LCP n. 92, de 23.12.1997) 

I – somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao 

uso ou consumo do estabelecimento, nele entradas a partir de 1º de 

janeiro de 2003; (Redação dada pela LCP n. 99, de 20.12.1999) 

I – somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou 

consumo do estabelecimento, nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2007; 

(Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

I – somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou 

consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2011; 

(Redação dada pela Lcp n. 122, de 2006)

I – somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou 

consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2020; 

(Redação dada pela Lcp n. 138, de 2010)
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II – a energia elétrica usada ou consumida no estabelecimento dará direito 

de crédito a partir da data da entrada desta Lei Complementar em vigor;

II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no 

estabelecimento: (Redação dada pela LCP n. 102, de 11.7.2000)

a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica; (Incluída 

pela LCP n. 102, de 11.7.2000)

b) quando consumida no processo de industrialização; (Incluída pela LCP 

n. 102, de 11.7.2000)

c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para o 

exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações totais; e (Incluída 

pela LCP n. 102, de 11.7.2000)

d) a partir de 1º de janeiro de 2003, nas demais hipóteses; (Incluída pela 

LCP n. 102, de 11.7.2000)

d) a partir de 1º de janeiro de 2007, nas demais hipóteses; (Redação dada 

pela Lcp 114, de 16.12.2002)

d) a partir de 1º de janeiro de 2011, nas demais hipóteses; (Redação dada 

pela Lcp n. 122, de 2006)

d) a partir de 1º de janeiro de 2020 nas demais hipóteses; (Redação dada 

pela Lcp n. 138, de 2010)

III – somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao ativo 

permanente do estabelecimento, nele entradas a partir da data da entrada 

desta Lei Complementar em vigor.

IV – somente dará direito a crédito o recebimento de serviços de 

comunicação utilizados pelo estabelecimento: (Incluído pela LCP n. 102, de 

11.7.2000)

a) ao qual tenham sido prestados na execução de serviços da mesma 

natureza; (Incluída pela LCP n. 102, de 11.7.2000)
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b) quando sua utilização resultar em operação de saída ou prestação para o 

exterior, na proporção desta sobre as saídas ou prestações totais; e (Incluída 

pela LCP n. 102, de 11.7.2000)

c) a partir de 1º de janeiro de 2003, nas demais hipóteses. (Incluída pela 

LCP n. 102, de 11.7.2000)

c) a partir de 1º de janeiro de 2007, nas demais hipóteses. (Redação dada 

pela Lcp 114, de 16.12.2002)

c) a partir de 1º de janeiro de 2011, nas demais hipóteses. (Redação dada 

pela Lcp n. 122, de 2006)

c) a partir de 1º de janeiro de 2020 nas demais hipóteses. (Redação dada 

pela Lcp n. 138, de 2010)

Art. 34. (VETADO)

Art. 35. As referências feitas aos Estados nesta Lei Complementar 

entendem-se feitas também ao Distrito Federal.

Art. 36. Esta Lei Complementar entra em vigor no primeiro dia do segundo 

mês seguinte ao da sua publicação, observado o disposto nos arts. 32 e 33 e 

no Anexo integrante desta Lei Complementar.

Brasília, 13 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º da 

República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan

Este texto não substitui o publicado no DOU de 16.9.1996

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp102.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp102.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp102.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp102.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp114.htm#art33ivc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp114.htm#art33ivc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp122.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp122.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp138.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp138.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp87.htm#art32
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp87.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp87.htm#anexo


1979

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

ANEXO

(LEI COMPLEMENTAR N. 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996.)

1. A União entregará recursos aos Estados e seus Municípios, atendidos 

limites, critérios, prazos e demais condições fixados neste Anexo, com base 

no produto da arrecadação do imposto estadual sobre operações relativas 

à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), efetivamente 

realizada no período julho de 1995 a junho de 1996, inclusive.

1.1. Do montante dos recursos que cabe a cada Estado, a União entregará, 

diretamente:

1.1.1. ao próprio Estado, 75% (setenta e cinco por cento);

1.1.2. aos seus Municípios, 25% (vinte e cinco por cento), distribuídos 

segundo os mesmos critérios de rateio aplicados às parcelas de receita que 

lhes cabem do ICMS.

2. A entrega dos recursos, apurada nos termos deste Anexo, será efetuada 

até o exercício financeiro de 2.002, inclusive.

2.1. Excepcionalmente, o prazo poderá ser estendido no caso de Estado 

cuja razão entre o respectivo valor previsto da entrega anual de recursos 

(VPE), aplicado a partir do exercício de 1998, fixado no subitem 5.8.2. e sujeito 

a revisão nos termos do subitem 5.8.3., e o produto de sua arrecadação de 

ICMS entre julho de 1995 a junho de 1996, ambos expressos a preços médios 

deste período, seja: (Vide LCP n. 92, de 23.12.1997) (Vide Lei n. LCP n. 99, 

de 1999) 

2.1.1. superior a 0,10 (dez centésimos) e inferior ou igual a 0,12 (doze 

centésimos), até o exercício financeiro de 2.003, inclusive;

2.1.2. superior a 0,12 (doze centésimos) e inferior ou igual a 0,14 (quatorze 

centésimos), até o exercício financeiro de 2.004, inclusive;
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2.1.3. superior a 0,14 (quatorze centésimos) e inferior ou igual a 0,16 

(dezesseis centésimos), até o exercício financeiro de 2.005, inclusive;

2.1.4. superior a 0,16 (dezesseis centésimos), até o exercício financeiro 

de 2.006, inclusive.

2.2. Fica autorizada, desde já, a adequação do disposto nas leis das diretrizes 

orçamentárias da União para os exercícios financeiros de 1996 e de 1997, no 

que couber, para que sejam financiadas e atendidas as despesas da União 

necessárias ao atendimento do disposto no art. 31 desta Lei Complementar, 

observados os limites e condições fixados neste Anexo.

2.3. O Poder Executivo Federal enviará ao Congresso Nacional, no prazo 

de até cinco dias após publicada esta Lei Complementar, projeto de lei de 

abertura de crédito especial para atender as despesas com o adiantamento de 

que trata o item 4 e os demais recursos a serem entregues ainda no exercício 

financeiro de 1996.

3. A periodicidade da entrega dos recursos é mensal.

3.1. A apuração do montante dos recursos a serem entregues será feita 

mensalmente. Período de competência é o mês da apuração.

3.2. A entrega de recursos a cada Unidade Federada será efetuada até o 

final do segundo mês subseqüente ao período de competência.

3.3. O primeiro período de competência é o mês em que for publicada esta 

Lei Complementar.

4. Até trinta dias após a data da publicação desta Lei Complementar, a União 

entregará ao conjunto dos Estados, a título de adiantamento, o montante de 

R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), proporcionalmente aos 

respectivos valores previstos da entrega anual de recursos (VPE), fixados 

no subitem 5.8.1. para aplicação no exercício financeiro de 1996. (Vide Lei 

Complementar n. 102, de 2000)
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4.1. Do valor do adiantamento que cabe a cada Estado, a União entregará, 

diretamente, 75% (setenta e cinco por cento) ao próprio Estado e 25% (vinte 

e cinco por cento) aos seus Municípios, nos termos do subitem 1.1.

4.2. Nos primeiros doze períodos de competência, será descontado dos 

recursos a serem entregues mensalmente a cada Estado e a cada Município, 

antes de aplicado o disposto no item 9, um doze avos do respectivo valor do 

adiantamento, atualizado pela variação do Índice Geral de Preços, conceito 

Disponibilidade Interna, até o mês do período de competência. Eventual saldo 

remanescente será deduzido, integralmente, dos recursos a serem entregues 

a Unidade Federada no período ou períodos de competência imediatamente 

seguintes, até que seja anulado.

5. A cada período de competência, o valor a ser entregue ao Estado (VE), 

que inclui a parcela de seus Municípios, será apurado da seguinte forma:

VE = (ICMS[SF1]b x P x A) - ICMSr

N

sujeito a: VE < VME,

sendo: VME = VPE x P x A x T

12

5.1. VE é o valor apurado da entrega, referente a cada período de 

competência.

5.2. ICMSb é o produto da arrecadação do ICMS no período base, este 

indicado pelo subscrito b, observado que:

5.2.1. nos primeiros doze períodos de competência, o período base é:

5.2.1.1. no primeiro período de competência, o mesmo mês do período 

julho de 1995 a junho de 1996;

5.2.1.2. a partir do segundo período de competência, igual ao período 

base anterior acrescido do mês seguinte do período julho de 1995 a junho de 
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1996, sendo que, no período de competência imediatamente seguinte àquele 

em que o mês de junho de 1996 estiver contido no período base, será incluído 

o mês de julho de 1995;

5.2.2. a partir do décimo terceiro período de competência, o período base 

é julho de 1995 a junho de 1996.

5.3. P é o fator de atualização, igual à razão entre o índice de preços 

médio do período de referência e o índice de preços médio do período base, 

adotando-se o Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna (IGP-

DI), apurado pela Fundação Getúlio Vargas, ou, na sua ausência, outro índice 

de preços de caráter nacional.

5.4. A é o fator de ampliação, que será igual a 1,03 (um inteiro e três 

centésimos) nos exercícios financeiros de 1996 e 1997 e, nos exercícios 

financeiros seguintes, igual ao valor apurado da seguinte forma:

A = C x E

5.4.1. C é o fator de crescimento, igual a:

5.4.1.1. no exercício financeiro de 1998, 1,0506 (um inteiro e quinhentos 

e seis décimos de milésimo);

5.4.1.2. nos exercícios financeiros de 1999 e seguintes, 1,0716 (um inteiro 

e setecentos e dezesseis décimos de milésimo);

5.4.2. E é o fator de eficiência relativa, igual a:

E = 1 + DR

ou

E = 1 + DU,

o que for maior

5.4.2.1. DR é uma medida do desempenho da arrecadação relativamente 

ao dos demais Estados, cujo valor será o resultante da aplicação da seguinte 

fórmula:
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ICMS/UFv ICMS/BRv

ICMS/UFp ICMS/BRp

5.4.2.2. DU é uma medida do desempenho da arrecadação relativamente 

ao da União, cujo valor será o resultante da aplicação da seguinte fórmula:

ICMS/UFv ATU/UFv

ICMS/UFp ATU/UFp

5.4.2.3. ICMS/UF é o produto da arrecadação de ICMS do Estado;

5.4.2.4. ICMS/BR é o produto da arrecadação de ICMS do conjunto dos 

demais Estados;

5.4.2.5. ATU/UF é o produto da arrecadação da União no Estado, abrangendo 

as receitas tributária e de contribuições, inclusive as vinculadas à seguridade 

social, e excluídas as receitas do imposto sobre operações de crédito, câmbio 

e seguro e, quando incidentes sobre instituições financeiras, do imposto de 

renda sobre pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido, 

bem como do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos de capital 

e remessas para o exterior, da contribuição provisória sobre movimentação 

financeira e de outros tributos de caráter provisório que venham a ser 

instituídos;

5.4.2.6. o período de avaliação, indicado pelo subscrito v, é:

5.4.2.6.1. no período de competência janeiro de 1998, o próprio mês;

5.4.2.6.2. nos demais períodos de competência do exercício de 1998, 

igual ao período de avaliação imediatamente anterior acrescido do mês 

subseqüente;

5.4.2.6.3. a partir do exercício de 1999, igual ao período de competência 

acrescido dos onze meses imediatamente anteriores;

5.4.2.7. o período padrão para a comparação, indicado pelo subscritop, é 

aquele formado pelos mesmos meses que compõem o período de avaliação, 

um ano antes deste último;
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5.4.2.8. os valores relativos ao período padrão para comparação (ICMS/

UFp, ICMS/BRp e ATU/UFp) serão atualizados para preços médios do período 

de avaliação, pela variação do Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade 

Interna, da Fundação Getúlio Vargas, ou, na sua ausência, por outro índice de 

preços de caráter nacional.

5.5. ICMSr é o produto da arrecadação do ICMS no período de referência, 

indicado pelo subscritor, observado que:

5.5.1. nos primeiros doze períodos de competência, o período de referência é:

5.5.1.1. no primeiro período de competência, o mesmo mês;

5.5.1.2. a partir do segundo período de competência, igual ao período de 

referência imediatamente anterior acrescido do mês seguinte;

5.5.2. a partir do décimo terceiro período de competência, o período 

de referência é igual ao período de competência acrescido dos onze meses 

imediatamente anteriores.

5.6. T é o fator de transição, cujo valor é igual:

5.6.1. a 1 (um) nos exercícios financeiros de 1996, 1997 e 1998;

5.6.2. a 0,900 (novecentos milésimos), 0,775 (setecentos e setenta e cinco 

milésimos), 0,625 (seiscentos e vinte e cinco milésimos), 0,450 (quatrocentos 

e cinqüenta milésimos), respectivamente, nos exercícios financeiros de 

1999, 2000, 2001 e 2002, ressalvados os casos dos Estados enquadrados no 

disposto:

5.6.2.1. no subitem 2.1.1., em que o valor é igual a 0,900 (novecentos 

milésimos), 0,775 (setecentos e setenta e cinco milésimos), 0,625 (seiscentos e 

vinte e cinco milésimos), 0,450 (quatrocentos e cinqüenta milésimos) e 1/6 (um 

sexto), respectivamente, nos exercícios de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003;

5.6.2.2. no subitem 2.1.2., em que o valor é igual a 0,900 (novecentos 

milésimos), 0,775 (setecentos e setenta e cinco milésimos), 0,625 (seiscentos 
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e vinte e cinco milésimos), 0,450 (quatrocentos e cinqüenta milésimos), 2/7 

(dois sétimos) e 1/7 (um sétimo), respectivamente, nos exercícios de 1999, 

2000, 2001, 2002, 2003 e 2004;

5.6.2.3. no subitem 2.1.3., em que o valor é igual a 0,900 (novecentos 

milésimos), 0,775 (setecentos e setenta e cinco milésimos), 5/8 (cinco 

oitavos), 4/8 (quatro oitavos), 3/8 (três oitavos), 2/8 (dois oitavos) e 1/8 

(um oitavo), respectivamente, nos exercícios de 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004 e 2005;

5.6.2.4. no subitem 2.1.4., caso em que o valor é igual a 0,900 (novecentos 

milésimos), 7/9 (sete nonos), 6/9 (seis nonos), 5/9 (cinco nonos), 4/9 (quatro 

nonos), 3/9 (três nonos), 2/9 (dois nonos) e 1/9 (um nono), respectivamente, 

nos exercícios de 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

5.7. N é o número de meses que compõem o período de referência.

5.8. VME é o valor máximo da entrega de recursos a cada Estado, incluída 

a parcela de seus Municípios, resultante da multiplicação do valor previsto 

da entrega anual de cada Estado (VPE), dividido por doze, pelos valores dos 

fatores de atualização (P), ampliação (A) e transição (T), atendido o seguinte:

5.8.1. nos exercícios financeiros de 1996 e 1997, o valor previsto da 

entrega anual de recursos (VPE), expresso a preços médios do período julho 

de 1995 a junho de 1996, ao conjunto das Unidades Federadas, é igual a 

R$ 3.600.000.000,00 (três bilhões e seiscentos milhões de reais), e o de 

cada Estado, incluídas as parcelas de seus Municípios, é: (Vide LCP n. 92, de 

23.12.1997) (Vide LCP n. 99, de 20.12.1999)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp92.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp92.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp99.htm#3
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Acre R$ 5.331.274,73

Alagoas R$ 48.598.880,81

Amapá R$ 20.719.213,10

Amazonas R$ 34.023.345,57

Bahia R$ 129.014.673,83

Ceará R$ 66.400.645,01

Distrito Federal R$ 47.432.892,61

Espírito Santo R$ 148.862.799,15

Goiás R$ 73.335.579,92

Maranhão R$ 59.783.744,19

Mato Grosso R$ 82.804.150,57

Mato Grosso do Sul R$ 62.528.891,22

Minas Gerais R$ 432.956.072,19

Pará R$ 158.924.710,50

Paraíba R$ 16.818.496,99

Paraná R$ 352.141.201,59

Pernambuco R$ 81.223.637,38

Piauí R$ 14.593.845,83

Rio Grande do Norte R$ 21.213.050,05

Rio Grande do Sul R$ 313.652.856,27

Rio de Janeiro R$ 291.799.979,19

Rondônia R$ 14.608.957,22

Roraima R$ 2.237.772,73

Santa Catarina R$ 116.297.618,94

São Paulo R$ 985.414.322,57

Sergipe R$ 14.670.108,64

Tocantins R$ 4.611.279,20;

5.8.2. nos exercícios financeiros de 1998 e seguintes, o valor previsto da 

entrega anual de recursos (VPE), expresso a preços médios do período julho 

de 1995 a junho de 1996, ao conjunto das Unidades Federadas, é igual a R$ 

4.400.000.000,00 (quatro bilhões e quatrocentos milhões de reais), e o de 

cada Estado, incluídas as parcelas de seus Municípios, é: (Vide LCP n. 92, de 

23.12.1997) (Vide LCP n. 99, de 1999)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp92.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp92.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp99.htm#2
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Acre R$ 5.972.742,49

Alagoas R$ 53.413.686,32

Amapá R$ 21.516.418,81

Amazonas R$ 50.234.403,21

Bahia R$ 165.826.967,44

Ceará R$ 82.950.622,96

Distrito Federal R$ 58.559.486,64

Espírito Santo R$ 169.650.089,02

Goiás R$ 93.108.148,77

Maranhão R$ 65.646.646,51

Mato Grosso R$ 93.328.929,22

Mato Grosso do Sul R$ 71.501.907,89

Minas Gerais R$ 509.553.128,12

Pará R$ 169.977.837,01

Paraíba R$ 23.041.487,41

Paraná R$ 394.411.651,45

Pernambuco R$ 101.621.401,92

Piauí R$ 18.568.105,75

Rio Grande do Norte R$ 26.396.605,37

Rio Grande do Sul R$ 372.052.391,48

Rio de Janeiro R$ 368.969.789,87

Rondônia R$ 17.881.807,93

Roraima R$ 2.872.885,44

Santa Catarina R$ 144.198.422,18

São Paulo R$ 1.293.240.592,06

Sergipe R$ 19.101.069,13

Tocantins R$ 6.402.775,60;

5.8.3. o valor previsto da entrega anual de recursos (VPE) de cada Estado, 

fixado no subitem anterior, será revisto com base nos resultados de apuração 

especial a ser realizada pelo CONFAZ, conjuntamente com os Ministérios da 

Fazenda e do Planejamento e Orçamento, que avaliará o impacto efetivo 

dos créditos relativos a bens de uso e consumo próprio do estabelecimento, 
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concedidos a partir daquele exercício, sobre o produto da arrecadação do 

ICMS no primeiro semestre de 1998, observado o seguinte: (Vide LCP n. 92, 

de 23.12.1997) (Vide LCP n. 99, de 1999)

5.8.3.1. para efeito da apuração nos períodos de competência de fevereiro 

a agosto de 1998, o VPE correspondente ao exercício financeiro de 1998 será 

temporariamente elevado em 30% (trinta por cento); (Vide LCP n. 92, de 

23.12.1997) (Vide LCP n. 99, de 1999)

5.8.3.2. as reduções de receitas verificadas pela apuração especial serão 

comparadas ao produto da arrecadação efetiva de ICMS do mesmo período 

e os percentuais de redução aplicados à receita do imposto no período julho 

de 1995 a junho de 1996, obtendo-se valores que serão acrescidos ao VPE 

de cada Estado, relativo aos exercícios financeiros de 1996 e 1997, fixado no 

subitem 5.8.1.; (Vide LCP n. 92, de 23.12.1997) (Vide LCP n. 99, de 1999)

5.8.3.3. o resultado do cálculo previsto no subitem anterior substituirá 

o VPE de cada Estado e o VPE global, de que trata o subitem 5.8.2., e será 

utilizado nas apurações relativas aos exercícios financeiros de 1998 e seguintes, 

inclusive aplicado retroativamente desde o período de competência fevereiro 

de 1998, sendo as diferenças apuradas acrescidas ou diminuídas dos valores 

a serem entregues no período ou períodos imediatamente seguintes ao final 

do processo de revisão. (Vide LCP n. 92, de 23.12.1997) (Vide LCP n. 99, de 

1999)

5.9. Respeitados os limites globais e condições estabelecidos pelo Senado 

Federal, fica autorizada, desde já, a emissão de títulos de responsabilidade do 

Tesouro Nacional e a inclusão de dotações no orçamento fiscal da União até o 

montante equivalente ao valor máximo anual da entrega de recursos para o 

conjunto das Unidades Federadas, apurado nos termos deste item para cada 

exercício financeiro.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp92.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp92.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp99.htm#3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp92.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp92.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp99.htm#3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp92.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp99.htm#3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp92.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp99.htm#3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp99.htm#3
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6. Até trinta dias após a publicação desta Lei Complementar, cada Estado 

poderá optar, em caráter irretratável, pela seguinte modalidade de cálculo do 

valor do fator de ampliação (A), relativo aos exercícios financeiros de 1998 e 

seguintes:

A = C + F

6.1. C é o fator de crescimento, fixado no subitem 5.4.1.

6.2. F é o fator de estímulo ao esforço de arrecadação, apurado no primeiro 

período de competência de cada trimestre civil da seguinte forma:

se DPIB/BR < 0 ou DICMS < (1,75 x DPIB/BR),

F = 0 (zero);

caso contrário,

F = (DICMS/UF) - 1,75 x (DPIB/BR)

6.2.1. DPIB/BR é a taxa de variação real do Produto Interno Bruto do País, 

estimada e divulgada trimestralmente pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, comparando-se com igual período um ano antes:

6.2.1.1. em janeiro de 1998, o valor referente ao quarto trimestre de 

1997;

6.2.1.2. em abril de 1998, o valor referente ao primeiro trimestre de 1998;

6.2.1.3. em julho de 1998, o valor referente ao primeiro semestre de 

1998;

6.2.1.4. em outubro de 1998, o valor referente aos três primeiros trimestres 

de 1998;

6.2.1.5. em janeiro de 1999, o valor referente ao ano de 1998;

6.2.1.6. a partir de abril de 1999, o valor referente ao período de doze 

meses imediatamente anterior ao período de competência considerado;

6.2.2. DICMS/UF é a taxa de variação do produto da arrecadação do ICMS do 

Estado entre o período de avaliação e igual período um ano antes, este expresso 
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a preços médios do período de avaliação, mediante atualização pela variação do 

Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio 

Vargas, ou, na sua ausência, por outro índice de caráter nacional;

6.2.2.2. o período de avaliação é:

6.2.2.2.1. em janeiro de 1998, o mesmo mês;

6.2.2.2.2. em abril de 1998, o período fevereiro a abril de 1998;

6.2.2.2.3. em julho de 1998, o período fevereiro a julho de 1998;

6.2.2.2.4. em outubro de 1998, o período fevereiro a outubro de 1998;

6.2.2.2.5. em janeiro de 1999, o período fevereiro de 1998 a janeiro de 

1999;

6.2.2.2.6. a partir de abril de 1999, o período de competência considerado 

acrescido dos onze meses imediatamente anteriores;

6.3. o valor do fator de estímulo (F) apurado no primeiro período de 

competência de cada trimestre aplica-se aos três períodos de competência 

daquele trimestre;

6.4. A opção de que trata este item será comunicada pelo Poder Executivo 

Estadual, no devido prazo, ao Ministério da Fazenda, que a fará publicar no 

Diário Oficial da União.

7. A cada período de competência, se o montante de recursos a ser 

entregue ao conjunto dos Estados, incluídas as parcelas de seus Municípios, 

for inferior ao valor previsto da entrega anual (VPE) global do País, fixado 

nos subitens 5.8.1. e 5.8.2. e sujeito à revisão de que trata o subitem 5.8.3., 

dividido por 12 (doze) e multiplicado pelos valores dos fatores de atualização 

(P) e de transição (T), a diferença poderá ser utilizada para elevar o valor 

máximo de entrega de recursos (VME) no caso de Estados cujos valores que 

seriam entregues (VE), apurados pela fórmula de cálculo prevista no item 5, 

superarem o seu VME.
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7.1. O valor global a ser utilizado na elevação dos VME dos Estados 

será distribuído proporcionalmente à diferença a maior em cada Estado, 

entre o VE, apurado pela fórmula de cálculo, e o seu VME. Fica limitado o 

montante de recurso a ser acrescido ao VME de cada Estado ao menor dos 

seguintes valores:

7.1.1. 30% (trinta por cento) do correspondente VPE, fixado nos subitens 

5.8.1. e 5.8.2., dividido por 12 (doze) e multiplicado pelo fator P; ou

7.1.2. a diferença a maior entre VE e VME.

7.2. Após definido o rateio entre os Estados do valor global a ser utilizado 

na elevação dos respectivos VME, a entrega dos recursos adicionais ao 

Estado, inclusive da parcela de seus Municípios, só ocorrerá se atendidas, 

cumulativamente, as seguintes condições:

7.2.1. o Estado esteja enquadrado em uma das situações excepcionais 

previstas no subitem 2.1; e

7.2.2. o Estado apresente fator de eficiência relativa (E) igual ou superior 

a 1 (um) no período de competência considerado, ainda que tenha optado 

pela aplicação da modalidade de cálculo prevista no item 6.

8. Caberá ao Ministério da Fazenda processar as informações recebidas e 

apurar, nos termos deste Anexo, o montante a ser entregue a cada Estado, 

bem como os recursos a serem destinados, respectivamente, ao Governo do 

Estado e aos Governos dos Municípios do mesmo.

8.1. Antes do início de cada exercício financeiro, o Estado comunicará ao 

Ministério da Fazenda os índices de participação dos respectivos Municípios 

no rateio da parcela do ICMS a serem aplicados no correspondente exercício, 

observado, ainda, o seguinte:
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8.1.1. os coeficientes de participação dos Municípios a serem respeitados 

no exercício de 1996, inclusive para efeito da destinação de parcela do 

adiantamento, serão comunicados pelo Estado até dez dias após a data da 

publicação desta Lei Complementar;

8.1.2. o atraso na comunicação dos coeficientes acarretará a suspensão 

da entrega dos recursos ao Estado e aos respectivos Municípios, até que seja 

regularizada a entrega das informações.

8.2. Para apuração dos valores a serem entregues a cada período de 

competência, o Estado enviará ao Ministério da Fazenda, até o décimo dia 

útil do segundo mês seguinte ao período de competência, balancete contábil 

mensal ou relatório resumido da execução orçamentária mensal, devidamente 

publicado, que deverá especificar o produto da arrecadação do ICMS, incluindo 

o da respectiva cota-parte municipal. (Vide Lei Complementar n. 102, de 2000)

8.3. Os valores entregues pela União ao Estado, bem como aos seus 

Municípios, a cada exercício financeiro, serão revistos e compatibilizados com 

base no respectivo balanço anual, a ser enviado no prazo de até dez dias após 

sua publicação. Eventual diferença, após divulgada no Diário Oficial da União, 

será acrescida ou descontada dos recursos a serem entregues no período, ou 

períodos, de competência imediatamente seguintes. (Vide Lei Complementar 

n. 102, de 2000)

8.4. O atraso na apresentação pelo Estado dos seus balancetes ou 

relatórios mensais, bem como do balanço anual, acarretará postecipação da 

entrega dos recursos para a data em que for efetuada a entrega do período 

de competência seguinte, desde que regularizado o fluxo de informações.

8.5. Exclusivamente para efeito de apuração do valor a ser entregue aos 

outros Estados, fica o Ministério da Fazenda autorizado a estimar o produto da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp102.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp102.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp102.htm#art6
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arrecadação do ICMS do Estado que não tenha enviado no devido prazo seu 

balancete ou relatório mensal, inclusive com base em informações levantadas 

pelo CONFAZ.

8.6. Respeitados os mesmos prazos concedidos aos Estados, o Ministério 

da Fazenda deverá apurar e publicar no Diário Oficial da União a arrecadação 

tributária da União realizada em cada Estado, que deverá ser compatível e 

consistente com a arrecadação global no País constante de seus balancetes 

periódicos e do balanço anual.

8.7. Fica o Ministério da Fazenda obrigado a publicar no Diário Oficial da 

União, até cinco dias úteis antes da data prevista para a efetiva entrega dos 

recursos, o resultado do cálculo do montante a ser entregue a cada Estado 

e os procedimentos utilizados na sua apuração, os quais, juntamente com o 

detalhamento da memória de cálculo, serão remetidos, no mesmo prazo, ao 

Tribunal de Contas da União, para seu conhecimento e controle.

9. A forma de entrega dos recursos a cada Estado e a cada Município 

observará o disposto neste item.

9.1. O Ministério da Fazenda informará, no mesmo prazo e condição 

previstos no subitem 8.7, o respectivo montante da dívida da administração 

direta e indireta da Unidade Federada, apurado de acordo com o definido nos 

subitens 9.2. e 9.3., que será deduzido do valor a ser entregue à respectiva 

Unidade em uma das duas formas previstas no subitem 9.4.

9.2. Para efeito de entrega dos recursos à Unidade Federada, em cada 

período de competência e por uma das duas formas previstas no subitem 

9.4., serão obrigatoriamente considerados, pela ordem e até o montante total 

da entrega apurada no respectivo período, os valores das seguintes dívidas:

9.2.1. contraídas junto ao Tesouro Nacional pela Unidade Federada, 

vencidas e não pagas, computadas primeiro as da administração direta e 

depois as da administração indireta;
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9.2.2. contraídas junto ao Tesouro Nacional pela Unidade Federada, 

vincendas no mês seguinte àquele em que serão entregues os recursos, 

computadas primeiro as da administração direta e depois as da administração 

indireta;

9.2.3. contraídas pela Unidade Federada com garantia da União, inclusive 

dívida externa, primeiro, as vencidas e não pagas e, depois, as vincendas no 

mês seguinte àquele em que serão entregues os recursos, sempre computadas 

inicialmente as da administração direta e posteriormente as da administração 

indireta;

9.2.4. contraídas pela Unidade Federada junto aos demais entes da 

administração federal, direta e indireta, primeiro, as vencidas e não pagas 

e, depois, as vincendas no mês seguinte àquele em que serão entregues 

os recursos, sempre computadas inicialmente as da administração direta e 

posteriormente as da administração indireta.

9.3. Para efeito do disposto no subitem 9.2.4., ato do Poder Executivo 

Federal poderá autorizar:

9.3.1. a inclusão, como mais uma opção para efeito da entrega dos recursos, 

e na ordem que determinar, do valor correspondente a título da respectiva 

Unidade Federada na carteira da União, inclusive entes de sua administração 

indireta, primeiro relativamente aos valores vencidos e não pagos e, depois, 

aos vincendos no mês seguinte àquele em que serão entregues os recursos;

9.3.2. a suspensão temporária da dedução de dívida compreendida pelo 

dispositivo, quando não estiverem disponíveis, no prazo devido, as necessárias 

informações.

9.4. Os recursos a serem entregues à Unidade Federada, em cada período 

de competência, equivalentes ao montante das dívidas apurado na forma do 

subitem 9.2. e do anterior, serão satisfeitos pela União por uma das seguintes 

formas:
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9.4.1. entrega de obrigações do Tesouro Nacional, de série especial, 

inalienáveis, com vencimento não inferior a dez anos, remunerados por 

taxa igual ao custo médio das dívidas da respectiva Unidade Federada junto 

ao Tesouro Nacional, com poder liberatório para pagamento das referidas 

dívidas; ou

9.4.2. correspondente compensação.

9.5. Os recursos a serem entregues à Unidade Federada, em cada período 

de competência, equivalentes a diferença positiva entre o valor total que 

lhe cabe e o valor da dívida apurada nos termos dos subitens 9.2. e 9.3. e 

liquidada na forma do subitem anterior, serão satisfeitos através de crédito, 

em moeda corrente, à conta bancária do beneficiário.

10. Os parâmetros utilizados no cálculo da entrega dos recursos a cada 

Estado de que trata este Anexo serão considerados, no que couber, para efeito 

da renegociação ou do refinanciamento de dívidas junto ao Tesouro Nacional.

11. As referências feitas aos Estados neste Anexo entendem-se também 

feitas ao Distrito Federal.
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A N E X O

(Redação dada pela LCP n. 115, de 26.12.2000)

1. A entrega de recursos a que se refere o art. 31 da Lei Complementar 

no 87, de 13 de setembro de 1996, será realizada da seguinte forma:

1.1. a União entregará aos Estados e aos seus Municípios, no exercício 

financeiro de 2003, o valor de até R$ 3.900.000.000,00 (três bilhões e 

novecentos milhões de reais), desde que respeitada a dotação consignada 

da Lei Orçamentária Anual da União de 2003 e eventuais créditos adicionais;

1.2. nos exercícios financeiros de 2004 a 2006, a União entregará aos 

Estados e aos seus Municípios os montantes consignados a essa finalidade 

nas correspondentes Leis Orçamentárias Anuais da União;

1.3. a cada mês, o valor a ser entregue aos Estados e aos seus Municípios 

corresponderá ao montante do saldo orçamentário existente no dia 1º, dividido 

pelo número de meses remanescentes no ano;

1.3.1. nos meses de janeiro e fevereiro de 2003, o saldo orçamentário, para 

efeito do cálculo da parcela pertencente a cada Estado e a seus Municípios, 

segundo os coeficientes individuais de participação definidos no item 1.5 

deste Anexo, corresponderá ao montante remanescente após a dedução dos 

valores de entrega mencionados no art. 3º desta Lei Complementar;

1.3.1.1. nesses meses, a parcela pertencente aos Estados que fizerem jus 

ao disposto no art. 3º desta Lei Complementar corresponderá ao somatório 

dos montantes derivados da aplicação do referido artigo e dos coeficientes 

individuais de participação definidos no item 1.5 deste Anexo;

1.3.2. no mês de dezembro, o valor de entrega corresponderá ao saldo 

orçamentário existente no dia 15.

1.4. Os recursos serão entregues aos Estados e aos seus respectivos 

Municípios no último dia útil de cada mês.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp115.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp87.htm#art31..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp87.htm#art31..
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1.5. A parcela pertencente a cada Estado, incluídas as parcelas de seus 

Municípios, será proporcional aos seguintes coeficientes individuais de 

participação:

AC 0,09104% PB 0,28750%

AL 0,84022% PR 10,08256%

AP 0,40648% PE 1,48565%

AM 1,00788% PI 0,30165%

BA 3,71666% RJ 5,86503%

CE 1,62881% RN 0,36214%

DF 0,80975% RS 10,04446%

ES 4,26332% RO 0,24939%

GO 1,33472% RR 0,03824%

MA 1,67880% SC 3,59131%

MT 1,94087% SP 31,14180%

MS 1,23465% SE 0,25049%

MG 12,90414% TO 0,07873%

PA 4,36371% TOTAL 100,00000%

2. Caberá ao Ministério da Fazenda apurar o montante mensal a ser 

entregue aos Estados e aos seus Municípios.

2.1. O Ministério da Fazenda publicará no Diário Oficial da União, até 

cinco dias úteis antes da data prevista para a efetiva entrega dos recursos, 

o resultado do cálculo do montante a ser entregue aos Estados e aos seus 

Municípios, o qual, juntamente com o detalhamento da memória de cálculo, 

será remetido, no mesmo prazo, ao Tribunal de Contas da União.

2.2. Do montante dos recursos que cabe a cada Estado, a União entregará, 

diretamente ao próprio Estado, setenta e cinco por cento, e aos seus Municípios, 

vinte e cinco por cento, distribuídos segundo os mesmos critérios de rateio 

aplicados às parcelas de receita que lhes cabem do ICMS.
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2.3. Antes do início de cada exercício financeiro, o Estado comunicará 

ao Ministério da Fazenda os coeficientes de participação dos respectivos 

Municípios no rateio da parcela do ICMS a serem aplicados no correspondente 

exercício, observado o seguinte:

2.3.1. o atraso na comunicação dos coeficientes acarretará a suspensão 

da transferência dos recursos ao Estado e aos respectivos Municípios até que 

seja regularizada a entrega das informações;

2.3.1.1. os recursos em atraso e os do mês em que ocorrer o fornecimento 

das informações serão entregues no último dia útil do mês seguinte à 

regularização, se esta ocorrer após o décimo quinto dia; caso contrário, a 

entrega dos recursos ocorrerá no último dia útil do próprio mês da regularização.

3. A forma de entrega dos recursos a cada Estado e a cada Município 

observará o disposto neste item.

3.1. Para efeito de entrega dos recursos à unidade federada e por uma das 

duas formas previstas no subitem 3.3 serão obrigatoriamente considerados, 

pela ordem e até o montante total da entrega apurado no respectivo período, 

os valores das seguintes dívidas:

3.1.1. contraídas junto ao Tesouro Nacional pela unidade federada vencidas 

e não pagas, computadas primeiro as da administração direta e depois as da 

administração indireta;

3.1.2. contraídas pela unidade federada com garantia da União, inclusive 

dívida externa, vencidas e não pagas, sempre computadas inicialmente as da 

administração direta e posteriormente as da administração indireta;

3.1.3. contraídas pela unidade federada junto aos demais entes da 

administração federal, direta e indireta, vencidas e não pagas, sempre 

computadas inicialmente as da administração direta e posteriormente as da 

administração indireta.
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3.2. Para efeito do disposto no subitem 3.1.3, ato do Poder Executivo 

Federal poderá autorizar:

3.2.1. a inclusão, como mais uma opção para efeito da entrega dos recursos, 

e na ordem que determinar, do valor correspondente a título da respectiva 

unidade federada na carteira da União, inclusive entes de sua administração 

indireta, primeiro relativamente aos valores vencidos e não pagos e, depois, 

aos vincendos no mês seguinte àquele em que serão entregues os recursos;

3.2.2. a suspensão temporária da dedução de dívida compreendida 

pelo subitem 3.1.3, quando não estiverem disponíveis, no prazo devido, as 

necessárias informações.

3.3. Os recursos a serem entregues mensalmente à unidade federada, 

equivalentes ao montante das dívidas apurado na forma do subitem 3.1, e do 

anterior, serão satisfeitos pela União por uma das seguintes formas:

3.3.1. entrega de obrigações do Tesouro Nacional, de série especial, 

inalienáveis, com vencimento não inferior a dez anos, remunerados por 

taxa igual ao custo médio das dívidas da respectiva unidade federada junto 

ao Tesouro Nacional, com poder liberatório para pagamento das referidas 

dívidas; ou

3.3.2. correspondente compensação.

3.4. Os recursos a serem entregues mensalmente à unidade federada 

equivalentes à diferença positiva entre o valor total que lhe cabe e o valor da 

dívida apurada nos termos dos subitens 3.1 e 3.2, e liquidada na forma do 

subitem anterior, serão satisfeitos por meio de crédito, em moeda corrente, à 

conta bancária do beneficiário.

4. As referências deste Anexo feitas aos Estados entendem-se também 

feitas ao Distrito Federal.

*
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LEI COMPLEMENTAR N. 24 DE 7 DE JANEIRO DE 1975

Dispõe sobre os convênios para a con-
cessão de isenções do imposto sobre 
operações relativas à circulação de mer-
cadorias, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º – As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação 

de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios ce-

lebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica:

I – à redução da base de cálculo;

II – à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, 

do tributo, ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III – à concessão de créditos presumidos;

IV – à quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-fiscais, 

concedidos com base no Imposto de Circulação de Mercadorias, dos quais re-

sulte redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus;

V – às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data.

Art. 2º - Os convênios a que alude o art. 1º, serão celebrados em reuniões 

para as quais tenham sido convocados representantes de todos os Estados e 

do Distrito Federal, sob a presidência de representantes do Governo federal.

§ 1º – As reuniões se realizarão com a presença de representantes da 

maioria das Unidades da Federação.

§ 2º – A concessão de benefícios dependerá sempre de decisão unânime 

dos Estados representados; a sua revogação total ou parcial dependerá de 

aprovação de quatro quintos, pelo menos, dos representantes presentes.

https://www.grancursosonline.com.br
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§ 3º – Dentro de 10 (dez) dias, contados da data final da reunião a que se 

refere este artigo, a resolução nela adotada será publicada no Diário Oficial 

da União.

Art. 3º – Os convênios podem dispor que a aplicação de qualquer de suas 

cláusulas seja limitada a uma ou a algumas Unidades da Federação.

Art. 4º – Dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação dos 

convênios no Diário Oficial da União, e independentemente de qualquer outra 

comunicação, o Poder Executivo de cada Unidade da Federação publicará de-

creto ratificando ou não os convênios celebrados, considerando-se ratificação 

tácita dos convênios a falta de manifestação no prazo assinalado neste artigo.

§ 1º – O disposto neste artigo aplica-se também às Unidades da Federa-

ção cujos representantes não tenham comparecido à reunião em que hajam 

sido celebrados os convênios.

§ 2º – Considerar-se-á rejeitado o convênio que não for expressa ou taci-

tamente ratificado pelo Poder Executivo de todas as Unidades da Federação 

ou, nos casos de revogação a que se refere o art. 2º, § 2º, desta Lei, pelo 

Poder Executivo de, no mínimo, quatro quintos das Unidades da Federação.

Art. 5º – Até 10 (dez) dias depois de findo o prazo de ratificação dos 

convênios, promover-se-á, segundo o disposto em Regimento, a publicação 

relativa à ratificação ou à rejeição no Diário Oficial da União.

Art. 6º – Os convênios entrarão em vigor no trigésimo dia após a publica-

ção a que se refere o art. 5º, salvo disposição em contrário.

Art. 7º – Os convênios ratificados obrigam todas as Unidades da Federa-

ção inclusive as que, regularmente convocadas, não se tenham feito repre-

sentar na reunião.

Art. 8º – A inobservância dos dispositivos desta Lei acarretará, cumulati-

vamente:

I – a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabele-

cimento recebedor da mercadoria;

Il – a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei 

ou ato que conceda remissão do débito correspondente.

https://www.grancursosonline.com.br


2002

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo poder-se-ão acrescer a 

presunção de irregularidade das contas correspondentes ao exercício, a juízo 

do Tribunal de Contas da União, e a suspensão do pagamento das quotas re-

ferentes ao Fundo de Participação, ao Fundo Especial e aos impostos referidos 

nos itens VIII e IX do art. 21 da Constituição federal.

Art. 9º – É vedado aos Municípios, sob pena das sanções previstas no ar-

tigo anterior, concederem qualquer dos benefícios relacionados no art. 1º no 

que se refere à sua parcela na receita do imposto de circulação de mercadorias.

Art. 10 – Os convênios definirão as condições gerais em que se poderão 

conceder, unilateralmente, anistia, remissão, transação, moratória, parcela-

mento de débitos fiscais e ampliação do prazo de recolhimento do imposto de 

circulação de mercadorias.

Art. 11 – O Regimento das reuniões de representantes das Unidades da 

Federação será aprovado em convênio.

Art. 12 – São mantidos os benefícios fiscais decorrentes de convênios re-

gionais e nacionais vigentes à data desta Lei, até que revogados ou alterados 

por outro.

§ 1º – Continuam em vigor os benefícios fiscais ressalvados pelo § 6º do 

art. 3º do Decreto-Lei n. 406, de 31 de dezembro de 1968, com a redação 

que lhe deu o art. 5º do Decreto-Lei n. 834, de 8 de setembro de 1969, até o 

vencimento do prazo ou cumprimento das condições correspondentes.

§ 2º – Quaisquer outros benefícios fiscais concedidos pela legislação es-

tadual considerar-se-ão revogados se não forem convalidados pelo primei-

ro convênio que se realizar na forma desta Lei, ressalvados os concedidos 

por prazo certo ou em função de determinadas condições que já tenham 

sido incorporadas ao patrimônio jurídico de contribuinte. O prazo para a 

celebração deste convênio será de 90 (noventa) dias a contar da data da 

publicação desta Lei.

§ 3º – A convalidação de que trata o parágrafo anterior se fará pela aprova-

ção de 2/3 (dois terços) dos representantes presentes, observando-se, na res-

pectiva ratificação, este quorum e o mesmo processo do disposto no art. 4º.

https://www.grancursosonline.com.br
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Art. 13 – O art. 178 do Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de 

outubro de 1966), passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de 

determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer 

tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.”

Art. 14 – Sairão com suspensão do Imposto de Circulação de Mercado-

rias:

I – as mercadorias remetidas pelo estabelecimento do produtor para es-

tabelecimento de Cooperativa de que faça parte, situada no mesmo Estado;

II – as mercadorias remetidas pelo estabelecimento de Cooperativa de 

Produtores, para estabelecimento, no mesmo Estado, da própria Cooperativa, 

de Cooperativa Central ou de Federação de Cooperativas de que a Cooperati-

va remetente faça parte.

§ 1º - O imposto devido pelas saídas mencionadas nos incisos I e II será 

recolhido pelo destinatário quando da saída subsequente, esteja esta sujeita 

ou não ao pagamento do tributo.

§ 2º - Ficam revogados os incisos IX e X do art. 1º da Lei Complementar 

n. 4, de 2 de dezembro de 1969.

Art. 15 – O disposto nesta Lei não se aplica às indústrias instaladas ou 

que vierem a instalar-se na Zona Franca de Manaus, sendo vedado às demais 

Unidades da Federação determinar a exclusão de incentivo fiscal, prêmio ou 

estimulo concedido pelo Estado do Amazonas.

Art. 16 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.1.1975.

https://www.grancursosonline.com.br
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LEI COMPLEMENTAR N. 105, DE 10 DE JANEIRO DE 2001.
Dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras 

providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações 

ativas e passivas e serviços prestados.

§ 1º São consideradas instituições financeiras, para os efeitos desta Lei 

Complementar:

I – os bancos de qualquer espécie;

II – distribuidoras de valores mobiliários;

III – corretoras de câmbio e de valores mobiliários;

IV – sociedades de crédito, financiamento e investimentos;

V – sociedades de crédito imobiliário;

VI – administradoras de cartões de crédito;

VII – sociedades de arrendamento mercantil;

VIII – administradoras de mercado de balcão organizado;

IX – cooperativas de crédito;

X – associações de poupança e empréstimo;

XI – bolsas de valores e de mercadorias e futuros;

XII – entidades de liquidação e compensação;

XIII – outras sociedades que, em razão da natureza de suas operações, 

assim venham a ser consideradas pelo Conselho Monetário Nacional.

§ 2º As empresas de fomento comercial ou factoring, para os efeitos desta 

Lei Complementar, obedecerão às normas aplicáveis às instituições financei-

ras previstas no § 1º.

§ 3º Não constitui violação do dever de sigilo:

https://www.grancursosonline.com.br
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I – a troca de informações entre instituições financeiras, para fins cadas-

trais, inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas as normas 

baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil;

II – o fornecimento de informações constantes de cadastro de emitentes 

de cheques sem provisão de fundos e de devedores inadimplentes, a entida-

des de proteção ao crédito, observadas as normas baixadas pelo Conselho 

Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil;

III – o fornecimento das informações de que trata o § 2º do art. 11 da Lei 

no 9.311, de 24 de outubro de 1996;

IV – a comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos pe-

nais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre ope-

rações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa;

V – a revelação de informações sigilosas com o consentimento expresso 

dos interessados;

VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos 

artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9 desta Lei Complementar.

VII – o fornecimento de dados financeiros e de pagamentos, relativos a 

operações de crédito e obrigações de pagamento adimplidas ou em anda-

mento de pessoas naturais ou jurídicas, a gestores de bancos de dados, para 

formação de histórico de crédito, nos termos de lei específica. (Incluído pela 

Lei Complementar n. 166, de 2019) (Vigência)

§ 4º A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apu-

ração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do 

processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes:

I – de terrorismo;

II – de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins;

III – de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado 

a sua produção;

IV – de extorsão mediante sequestro;

V – contra o sistema financeiro nacional;
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VI – contra a Administração Pública;

VII – contra a ordem tributária e a previdência social;

VIII – lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores;

IX – praticado por organização criminosa.

Art. 2º O dever de sigilo é extensivo ao Banco Central do Brasil, em re-

lação às operações que realizar e às informações que obtiver no exercício de 

suas atribuições.

§ 1º O sigilo, inclusive quanto a contas de depósitos, aplicações e investi-

mentos mantidos em instituições financeiras, não pode ser oposto ao Banco 

Central do Brasil:

I – no desempenho de suas funções de fiscalização, compreendendo a 

apuração, a qualquer tempo, de ilícitos praticados por controladores, admi-

nistradores, membros de conselhos estatutários, gerentes, mandatários e 

prepostos de instituições financeiras;

II – ao proceder a inquérito em instituição financeira submetida a regime 

especial.

§ 2º As comissões encarregadas dos inquéritos a que se refere o inciso II 

do § 1º poderão examinar quaisquer documentos relativos a bens, direitos e 

obrigações das instituições financeiras, de seus controladores, administrado-

res, membros de conselhos estatutários, gerentes, mandatários e prepostos, 

inclusive contas correntes e operações com outras instituições financeiras.

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se à Comissão de Valores Mobiliários, 

quando se tratar de fiscalização de operações e serviços no mercado de valores 

mobiliários, inclusive nas instituições financeiras que sejam companhias abertas.

§ 4º O Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, em 

suas áreas de competência, poderão firmar convênios:

I – com outros órgãos públicos fiscalizadores de instituições financeiras, 

objetivando a realização de fiscalizações conjuntas, observadas as respecti-

vas competências;
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II – com bancos centrais ou entidades fiscalizadoras de outros países, ob-

jetivando:

a) a fiscalização de filiais e subsidiárias de instituições financeiras estran-

geiras, em funcionamento no Brasil e de filiais e subsidiárias, no exterior, de 

instituições financeiras brasileiras;

b) a cooperação mútua e o intercâmbio de informações para a investigação 

de atividades ou operações que impliquem aplicação, negociação, ocultação 

ou transferência de ativos financeiros e de valores mobiliários relacionados 

com a prática de condutas ilícitas.

§ 5º O dever de sigilo de que trata esta Lei Complementar estende-se aos 

órgãos fiscalizadores mencionados no § 4º e a seus agentes.

§ 6º O Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários e os 

demais órgãos de fiscalização, nas áreas de suas atribuições, fornecerão ao 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, de que trata o art. 

14 da Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, as informações cadastrais e de 

movimento de valores relativos às operações previstas no inciso I do art. 11 

da referida Lei.

Art. 3º Serão prestadas pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de 

Valores Mobiliários e pelas instituições financeiras as informações ordenadas 

pelo Poder Judiciário, preservado o seu caráter sigiloso mediante acesso res-

trito às partes, que delas não poderão servir-se para fins estranhos à lide.

§ 1º Dependem de prévia autorização do Poder Judiciário a prestação de 

informações e o fornecimento de documentos sigilosos solicitados por comis-

são de inquérito administrativo destinada a apurar responsabilidade de ser-

vidor público por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que 

tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido.

§ 2º Nas hipóteses do § 1º, o requerimento de quebra de sigilo independe 

da existência de processo judicial em curso.

§ 3º Além dos casos previstos neste artigo o Banco Central do Brasil e a 

Comissão de Valores Mobiliários fornecerão à Advocacia-Geral da União as 
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informações e os documentos necessários à defesa da União nas ações em 

que seja parte.

Art. 4º O Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, nas 

áreas de suas atribuições, e as instituições financeiras fornecerão ao Poder 

Legislativo Federal as informações e os documentos sigilosos que, fundamen-

tadamente, se fizerem necessários ao exercício de suas respectivas compe-

tências constitucionais e legais.

§ 1º As comissões parlamentares de inquérito, no exercício de sua com-

petência constitucional e legal de ampla investigação, obterão as informações 

e documentos sigilosos de que necessitarem, diretamente das instituições 

financeiras, ou por intermédio do Banco Central do Brasil ou da Comissão de 

Valores Mobiliários.

§ 2º As solicitações de que trata este artigo deverão ser previamente 

aprovadas pelo Plenário da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, ou do 

plenário de suas respectivas comissões parlamentares de inquérito.

Art. 5º O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e 

aos limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras 

informarão à administração tributária da União, as operações financeiras efe-

tuadas pelos usuários de seus serviços. (Regulamento)

§ 1º Consideram-se operações financeiras, para os efeitos deste artigo:

I – depósitos à vista e a prazo, inclusive em conta de poupança;

II – pagamentos efetuados em moeda corrente ou em cheques;

III – emissão de ordens de crédito ou documentos assemelhados;

IV – resgates em contas de depósitos à vista ou a prazo, inclusive de poupança;

V – contratos de mútuo;

VI – descontos de duplicatas, notas promissórias e outros títulos de crédito;

VII – aquisições e vendas de títulos de renda fixa ou variável;

VIII – aplicações em fundos de investimentos;

IX – aquisições de moeda estrangeira;

X – conversões de moeda estrangeira em moeda nacional;
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XI – transferências de moeda e outros valores para o exterior;

XII – operações com ouro, ativo financeiro;

XIII – operações com cartão de crédito;

XIV – operações de arrendamento mercantil; e

XV – quaisquer outras operações de natureza semelhante que venham a 

ser autorizadas pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários 

ou outro órgão competente.

§ 2º As informações transferidas na forma do caput deste artigo restrin-

gir-se-ão a informes relacionados com a identificação dos titulares das opera-

ções e os montantes globais mensalmente movimentados, vedada a inserção 

de qualquer elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos 

gastos a partir deles efetuados.

§ 3º Não se incluem entre as informações de que trata este artigo as ope-

rações financeiras efetuadas pelas administrações direta e indireta da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 4º Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados in-

dícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, 

a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os documentos 

de que necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequa-

da apuração dos fatos.

§ 5º As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo 

fiscal, na forma da legislação em vigor.

Art. 6º As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, 

livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas 

de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo 

instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados 

indispensáveis pela autoridade administrativa competente. (Regulamento)
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Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documen-

tos a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a le-

gislação tributária.

Art. 7º Sem prejuízo do disposto no § 3º do art. 2º, a Comissão de Valores 

Mobiliários, instaurado inquérito administrativo, poderá solicitar à autoridade 

judiciária competente o levantamento do sigilo junto às instituições financei-

ras de informações e documentos relativos a bens, direitos e obrigações de 

pessoa física ou jurídica submetida ao seu poder disciplinar.

Parágrafo único. O Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mo-

biliários, manterão permanente intercâmbio de informações acerca dos re-

sultados das inspeções que realizarem, dos inquéritos que instaurarem e das 

penalidades que aplicarem, sempre que as informações forem necessárias ao 

desempenho de suas atividades.

Art. 8º O cumprimento das exigências e formalidades previstas nos ar-

tigos 4º, 6º e 7º, será expressamente declarado pelas autoridades compe-

tentes nas solicitações dirigidas ao Banco Central do Brasil, à Comissão de 

Valores Mobiliários ou às instituições financeiras.

Art. 9º Quando, no exercício de suas atribuições, o Banco Central do 

Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários verificarem a ocorrência de crime 

definido em lei como de ação pública, ou indícios da prática de tais crimes, 

informarão ao Ministério Público, juntando à comunicação os documentos ne-

cessários à apuração ou comprovação dos fatos.

§ 1º A comunicação de que trata este artigo será efetuada pelos Presiden-

tes do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários, admitida 

delegação de competência, no prazo máximo de quinze dias, a contar do re-

cebimento do processo, com manifestação dos respectivos serviços jurídicos.

§ 2º Independentemente do disposto no caput deste artigo, o Banco Central 

do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários comunicarão aos órgãos públicos 

competentes as irregularidades e os ilícitos administrativos de que tenham co-

nhecimento, ou indícios de sua prática, anexando os documentos pertinentes.
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Art. 10. A quebra de sigilo, fora das hipóteses autorizadas nesta Lei Com-

plementar, constitui crime e sujeita os responsáveis à pena de reclusão, de 

um a quatro anos, e multa, aplicando-se, no que couber, o Código Penal, sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem omitir, retardar injus-

tificadamente ou prestar falsamente as informações requeridas nos termos 

desta Lei Complementar.

Art. 11. O servidor público que utilizar ou viabilizar a utilização de qual-

quer informação obtida em decorrência da quebra de sigilo de que trata esta 

Lei Complementar responde pessoal e diretamente pelos danos decorrentes, 

sem prejuízo da responsabilidade objetiva da entidade pública, quando com-

provado que o servidor agiu de acordo com orientação oficial.

Art. 12. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 13. Revoga-se o art. 38 da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

Brasília, 10 de janeiro de 2001; 180º da Independência e 113º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Gregori

Pedro Malan

Martus Tavares

Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.1.2001
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LEI COMPLEMENTAR N. 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

Mensagem de veto
Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qual-
quer Natureza, de competência dos Municípios 
e do Distrito Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência 

dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de 

serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como 

atividade preponderante do prestador.

§ 1º O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do 

País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País.

§ 2º Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela 

mencionados não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 

e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, ainda que sua prestação envolva 

fornecimento de mercadorias.

§ 3º O imposto de que trata esta Lei Complementar incide ainda sobre 

os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos 

explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, 

com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço.

§ 4º A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço 

prestado.

Art. 2º O imposto não incide sobre:

I – as exportações de serviços para o exterior do País;
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II – a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores 

avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal 

de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-

delegados;

III – o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, 

o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios 

relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras.

Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços 

desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o 

pagamento seja feito por residente no exterior.

Art. 3º O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local 

do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do 

domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, 

quando o imposto será devido no local: (Vide Lei Complementar n. 123, de 

2006).

Art. 3º O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local 

do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do 

domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, 

quando o imposto será devido no local: (Redação dada pela Lei Complementar 

n. 157, de 2016)

I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta 

de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1º do art. 

1º desta Lei Complementar;

II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, 

no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa;

III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 

e 7.19 da lista anexa;
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IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista 

anexa;

V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no 

caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa;

VI – da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, 

reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos 

quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista anexa;

VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e 

logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e 

congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista anexa;

VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, 

no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa;

IX – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de 

agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no 

subitem 7.12 da lista anexa;

X – (VETADO)

XI – (VETADO)

XII – do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e 

congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista anexa;

XII – do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação 

de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, 

silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da 

formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por 

quaisquer meios; (Redação dada pela Lei Complementar n. 157, de 2016)

XIII – da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas 

e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa;

XIV – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 

7.18 da lista anexa;
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XV – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços 

descritos no subitem 11.01 da lista anexa;

XVI – dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou 

monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa;

XVI – dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, 

segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 

da lista anexa; (Redação dada pela Lei Complementar n. 157, de 2016)

XVII – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda 

do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa;

XVIII – da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e 

congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto 

o 12.13, da lista anexa;

XIX – do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos 

serviços descritos pelo subitem 16.01 da lista anexa;

XIX – do Município onde está sendo executado o transporte, no caso 

dos serviços descritos pelo item 16 da lista anexa; (Redação dada pela Lei 

Complementar n. 157, de 2016)

XX – do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de 

estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos 

pelo subitem 17.05 da lista anexa;

XXI – da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o 

planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos 

pelo subitem 17.10 da lista anexa;

XXII – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou 

metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa.

XXIII – do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 

5.09; (Incluído pela Lei Complementar n. 157, de 2016)
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XXIV – do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados 

pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no 

subitem 15.01; (Incluído pela Lei Complementar n. 157, de 2016)

XXV – do domicílio do tomador do serviço do subitem 15.09. (Redação 

dada pela Lei Complementar nº 175, de 2020)

§ 1º No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista anexa, 

considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município 

em cujo território haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e 

condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, 

direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não.

§ 2º No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa, 

considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município 

em cujo território haja extensão de rodovia explorada.

§ 3º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do 

estabelecimento prestador nos serviços executados em águas marítimas, 

excetuados os serviços descritos no subitem 20.01.

§ 4º § 4º Na hipótese de descumprimento do disposto no caput ou no 

§ 1º, ambos do art. 8º-A desta Lei Complementar, o imposto será devido 

no local do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na 

falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado. (Incluído pela Lei 

Complementar n. 157, de 2016)

§ 5º Ressalvadas as exceções e especificações estabelecidas nos §§ 6º 

a 12 deste artigo, considera-se tomador dos serviços referidos nos incisos 

XXIII, XXIV e XXV do caput deste artigo o contratante do serviço e, no caso 

de negócio jurídico que envolva estipulação em favor de unidade da pessoa 

jurídica contratante, a unidade em favor da qual o serviço foi estipulado, sendo 

irrelevantes para caracterizá-la as denominações de sede, filial, agência, posto 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp157.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp157.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp157.htm#art1
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de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer 

outras que venham a ser utilizadas. (Incluído pela Lei Complementar nº 175, 

de 2020)

§ 6º No caso dos serviços de planos de saúde ou de medicina e congêneres, 

referidos nos subitens 4.22 e 4.23 da lista de serviços anexa a esta Lei 

Complementar, o tomador do serviço é a pessoa física beneficiária vinculada 

à operadora por meio de convênio ou contrato de plano de saúde individual, 

familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão. (Incluído pela Lei 

Complementar nº 175, de 2020)

§ 7º Nos casos em que houver dependentes vinculados ao titular do plano, 

será considerado apenas o domicílio do titular para fins do disposto no § 6º 

deste artigo. (Incluído pela Lei Complementar nº 175, de 2020)

§ 8º No caso dos serviços de administração de cartão de crédito ou débito 

e congêneres, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei 

Complementar, prestados diretamente aos portadores de cartões de crédito 

ou débito e congêneres, o tomador é o primeiro titular do cartão. (Incluído 

pela Lei Complementar nº 175, de 2020)

§ 9º O local do estabelecimento credenciado é considerado o domicílio do 

tomador dos demais serviços referidos no subitem 15.01 da lista de serviços 

anexa a esta Lei Complementar relativos às transferências realizadas por 

meio de cartão de crédito ou débito, ou a eles conexos, que sejam prestados 

ao tomador, direta ou indiretamente, por: (Incluído pela Lei Complementar 

nº 175, de 2020)

I - bandeiras; (Incluído pela Lei Complementar nº 175, de 2020)

II - credenciadoras; ou (Incluído pela Lei Complementar nº 175, de 2020)

III - emissoras de cartões de crédito e débito. (Incluído pela Lei 

Complementar nº 175, de 2020)
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§ 10. No caso dos serviços de administração de carteira de valores 

mobiliários e dos serviços de administração e gestão de fundos e clubes de 

investimento, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta 

Lei Complementar, o tomador é o cotista. (Incluído pela Lei Complementar nº 

175, de 2020)

§ 11. No caso dos serviços de administração de consórcios, o tomador de 

serviço é o consorciado. (Incluído pela Lei Complementar nº 175, de 2020)

§ 12. No caso dos serviços de arrendamento mercantil, o tomador do 

serviço é o arrendatário, pessoa física ou a unidade beneficiária da pessoa 

jurídica, domiciliado no País, e, no caso de arrendatário não domiciliado 

no País, o tomador é o beneficiário do serviço no País. (Incluído pela Lei 

Complementar nº 175, de 2020)

Art. 4º Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte 

desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, 

e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para 

caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, 

sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que 

venham a ser utilizadas.

Art. 5º Contribuinte é o prestador do serviço.

Art. 6º Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de 

modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, 

vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade 

do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento 

total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos 

acréscimos legais.

§ 1º Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao 
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recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, 

independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1º deste artigo, são 

responsáveis: (Vide Lei Complementar n. 123, de 2006).

I – o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País 

ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País;

II – a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária 

dos serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 

7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista anexa.

III – a pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda que 

imune ou isenta, na hipótese prevista no § 4º do art. 3º desta Lei Complementar. 

(Incluído pela Lei Complementar n. 157, de 2016)

IV - as pessoas referidas nos incisos II ou III do § 9º do art. 3º desta Lei 

Complementar, pelo imposto devido pelas pessoas a que se refere o inciso 

I do mesmo parágrafo, em decorrência dos serviços prestados na forma do 

subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar. (Incluído 

pela Lei Complementar nº 175, de 2020)

§ 3º (Revogado) (Redação dada pela Lei Complementar nº 175, de 2020)

§ 4º No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de 

crédito e débito, descritos no subitem 15.01, os terminais eletrônicos ou 

as máquinas das operações efetivadas deverão ser registrados no local do 

domicílio do tomador do serviço. (Incluído pela Lei Complementar n. 157, de 

2016)

Art. 7º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

§ 1º Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 da lista anexa 

forem prestados no território de mais de um Município, a base de cálculo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp157.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp157.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp157.htm#art1
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será proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e 

condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao número 

de postes, existentes em cada Município.

§ 2º Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza:

I – o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos 

nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar;

II – (VETADO)

§ 3º (VETADO)

Art. 8º As alíquotas máximas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza são as seguintes:

I – (VETADO)

II – demais serviços, 5% (cinco por cento).

Art. 8º-A. A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza é de 2% (dois por cento). (Incluído pela Lei Complementar n. 157, 

de 2016)

§ 1º O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou 

benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo 

ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que 

resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente 

da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, exceto para os 

serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a esta 

Lei Complementar. (Incluído pela Lei Complementar n. 157, de 2016)

§ 2º É nula a lei ou o ato do Município ou do Distrito Federal que não 

respeite as disposições relativas à alíquota mínima previstas neste artigo no 

caso de serviço prestado a tomador ou intermediário localizado em Município 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp157.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp157.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp157.htm#art2
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diverso daquele onde está localizado o prestador do serviço. (Incluído pela Lei 

Complementar n. 157, de 2016)

§ 3º A nulidade a que se refere o § 2º deste artigo gera, para o prestador 

do serviço, perante o Município ou o Distrito Federal que não respeitar as 

disposições deste artigo, o direito à restituição do valor efetivamente pago 

do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza calculado sob a égide da lei 

nula. (Incluído pela Lei Complementar n. 157, de 2016)

Art. 9º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Ficam revogados os arts. 8º, 10, 11 e 12 do Decreto-Lei no 406, 

de 31 de dezembro de 1968; os incisos III, IV, V e VII do art. 3º do Decreto-

Lei no 834, de 8 de setembro de 1969; a Lei Complementar no 22, de 9 de 

dezembro de 1974; a Lei no 7.192, de 5 de junho de 1984; a Lei Complementar 

no 56, de 15 de dezembro de 1987; e a Lei Complementar no 100, de 22 de 

dezembro de 1999.

Brasília, 31 de julho de 2003; 182º da Independência e 115º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Antônio Palocci Filho

Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.8.2003

Lista de serviços anexa à Lei Complementar n. 116, de 31 de julho 

de 2003.

1 – Serviços de informática e congêneres.

1.01 – Análise e desenvolvimento de sistemas.

1.02 – Programação.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp157.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp157.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp157.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0406.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0406.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0406.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0406.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0406.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/del0834.htm#art3iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/del0834.htm#art3iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/del0834.htm#art3v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/del0834.htm#art3vii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/del0834.htm#art3vii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp22.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp22.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7192.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp56.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp56.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp100.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp100.htm


2022

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

1.03 – Processamento de dados e congêneres.

1.04 – Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos 

eletrônicos.

1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, 

imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, 

entre outros formatos, e congêneres. (Redação dada pela Lei Complementar 

n. 157, de 2016)

1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos 

eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina 

em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e 

congêneres. (Redação dada pela Lei Complementar n. 157, de 2016)

1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de 

computação.

1.06 – Assessoria e consultoria em informática.

1.07 – Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração 

e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

1.08 – Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas 

eletrônicas.

1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, 

vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, 

jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras 

de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei no 12.485, de 12 de 

setembro de 2011, sujeita ao ICMS). (Incluído pela Lei Complementar n. 157, 

de 2016)

2 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

2.01 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

3 – Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12485.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12485.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp157.htm#art3
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congêneres.

3.01 – (VETADO)

3.02 – Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.

3.03 – Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios 

virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de 

espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de 

eventos ou negócios de qualquer natureza.

3.04 – Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou 

permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, 

dutos e condutos de qualquer natureza.

3.05 – Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso 

temporário.

4 – Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.

4.01 – Medicina e biomedicina.

4.02 – Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, 

quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia 

e congêneres.

4.03 – Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de 

saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

4.04 – Instrumentação cirúrgica.

4.05 – Acupuntura.

4.06 – Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.

4.07 – Serviços farmacêuticos.

4.08 – Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

4.09 – Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, 

orgânico e mental.

4.10 – Nutrição.
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4.11 – Obstetrícia.

4.12 – Odontologia.

4.13 – Ortóptica.

4.14 – Próteses sob encomenda.

4.15 – Psicanálise.

4.16 – Psicologia.

4.17 – Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.

4.18 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.

4.19 – Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres.

4.20 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos 

de qualquer espécie.

4.21 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e 

congêneres.

4.22 – Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para 

prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. (Vide 

Lei Complementar nº 175, de 2020)

4.23 – Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços 

de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo 

operador do plano mediante indicação do beneficiário. (Vide Lei Complementar 

nº 175, de 2020)

5 – Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres.

5.01 – Medicina veterinária e zootecnia.

5.02 – Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, 

na área veterinária.

5.03 – Laboratórios de análise na área veterinária.

5.04 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.
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5.05 – Bancos de sangue e de órgãos e congêneres.

5.06 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos 

de qualquer espécie.

5.07 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e 

congêneres.

5.08 – Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento 

e congêneres.

5.09 – Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. (Vide Lei 

Complementar nº 175, de 2020)

6 – Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres.

6.01 – Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.

6.02 – Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres.

6.03 – Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres.

6.04 – Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais 

atividades físicas.

6.05 – Centros de emagrecimento, spa e congêneres.

6.06 - Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres. (Incluído pela Lei 

Complementar n. 157, de 2016)

7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 

construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e 

congêneres.

7.01 – Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, 

urbanismo, paisagismo e congêneres.

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, 

inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp157.htm#art3
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terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias 

produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, 

que fica sujeito ao ICMS).

7.03 – Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos 

organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; 

elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para 

trabalhos de engenharia.

7.04 – Demolição.

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, 

portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo 

prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito 

ao ICMS).

7.06 – Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, 

revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, 

com material fornecido pelo tomador do serviço.

7.07 – Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres.

7.08 – Calafetação.

7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 

separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

7.10 – Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, 

imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

7.11 – Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

7.12 – Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de 

agentes físicos, químicos e biológicos.

7.13 – Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, 
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desratização, pulverização e congêneres.

7.14 – (VETADO)

7.15 – (VETADO)

7.16 – Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e 

congêneres.

7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação 

de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, 

silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis 

da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por 

quaisquer meios. (Redação dada pela Lei Complementar n. 157, de 2016)

7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.

7.18 – Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, 

represas, açudes e congêneres.

7.19 – Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, 

arquitetura e urbanismo.

7.20 – Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, 

mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, 

geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres.

7.21 – Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, 

concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços 

relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de 

outros recursos minerais.

7.22 – Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres.

8 – Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, 

instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza.

8.01 – Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.
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8.02 – Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, 

avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

9 – Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres.

9.01 – Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-

service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-

service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; 

ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação 

e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre 

Serviços).

9.02 – Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução 

de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e 

congêneres.

9.03 – Guias de turismo.

10 – Serviços de intermediação e congêneres.

10.01 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de 

seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência 

privada.

10.02 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, 

valores mobiliários e contratos quaisquer.

10.03 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de 

propriedade industrial, artística ou literária.

10.04 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de 

arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização 

(factoring).

10.05 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis 

ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles 

realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.



2029

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

10.06 – Agenciamento marítimo.

10.07 – Agenciamento de notícias.

10.08 – Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o 

agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

10.09 – Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

10.10 – Distribuição de bens de terceiros.

11 – Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e 

congêneres.

11.01 – Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de 

aeronaves e de embarcações.

11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e 

semoventes. (Redação dada pela Lei Complementar n. 157, de 2016)

11.03 – Escolta, inclusive de veículos e cargas.

11.04 – Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda 

de bens de qualquer espécie.

12 – Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.

12.01 – Espetáculos teatrais.

12.02 – Exibições cinematográficas.

12.03 – Espetáculos circenses.

12.04 – Programas de auditório.

12.05 – Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.

12.06 – Boates, taxi-dancing e congêneres.

12.07 – Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, 

recitais, festivais e congêneres.

12.08 – Feiras, exposições, congressos e congêneres.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp157.htm#art3


2030

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

12.09 – Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não.

12.10 – Corridas e competições de animais.

12.11 – Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com 

ou sem a participação do espectador.

12.12 – Execução de música.

12.13 – Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, 

espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, 

óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

12.14 – Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante 

transmissão por qualquer processo.

12.15 – Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e 

congêneres.

12.16 – Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, 

concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual 

ou congêneres.

12.17 – Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer 

natureza.

13 – Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.

13.01 – (VETADO)

13.02 – Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, 

mixagem e congêneres.

13.03 – Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, 

reprodução, trucagem e congêneres.

13.04 – Reprografia, microfilmagem e digitalização.

13.05 – Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, 

litografia, fotolitografia.

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, 
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fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se 

destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda 

que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto 

de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, 

embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao 

ICMS. (Redação dada pela Lei Complementar n. 157, de 2016)

14 – Serviços relativos a bens de terceiros.

14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, 

restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, 

aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto 

peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

14.02 – Assistência técnica.

14.03 – Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, 

que ficam sujeitas ao ICMS).

14.04 – Recauchutagem ou regeneração de pneus.

14.05 – Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, 

corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, 

corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de 

objetos quaisquer. (Redação dada pela Lei Complementar n. 157, de 2016)

14.06 – Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, 

inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente 

com material por ele fornecido.
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14.07 – Colocação de molduras e congêneres.

14.08 – Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.

14.09 – Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário 

final, exceto aviamento.

14.10 – Tinturaria e lavanderia.

14.11 – Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.

14.12 – Funilaria e lanternagem.

14.13 – Carpintaria e serralheria.

14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. (Redação dada pela 

Lei Complementar n. 157, de 2016)

15 – Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive 

aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela 

União ou por quem de direito.

15.01 – Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de 

crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-

datados e congêneres. (Vide Lei Complementar nº 175, de 2020)

15.02 – Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de 

investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, 

bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas.

15.03 – Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais 

eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.

15.04 – Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado 

de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres.

15.05 – Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e 

congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem 

Fundos – CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais.
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15.06 – Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e 

documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens 

e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; 

licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento 

fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia.

15.07 – Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, 

por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e 

telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; 

acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato 

e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou 

processo.

15.08 – Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento 

e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de 

crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência 

e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins.

15.09 – Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive 

cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, 

cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao 

arrendamento mercantil (leasing). (Vide Lei Complementar nº 175, de 2020)

15.10 – Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos 

em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e 

por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático 

ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, 

recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, 

impressos e documentos em geral.

15.11 – Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, 

manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles 

relacionados.
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15.12 – Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.

15.13 – Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, 

alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão 

de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; 

emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, 

transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito 

de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de 

mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio.

15.14 – Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção 

de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e 

congêneres.

15.15 – Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados 

a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, 

por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de 

atendimento.

15.16 – Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa 

de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio 

ou processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, 

pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral.

15.17 – Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e 

oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão.

15.18 – Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria 

de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, 

transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de 

quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário.

16 – Serviços de transporte de natureza municipal.

16.01 – Serviços de transporte de natureza municipal.

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, 
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ferroviário e aquaviário de passageiros. (Redação dada pela Lei Complementar 

n. 157, de 2016)

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. (Incluído 

pela Lei Complementar n. 157, de 2016)

17 – Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial 

e congêneres.

17.01 – Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida 

em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e 

fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro 

e similares.

17.02 – Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em 

geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, 

apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

17.03 – Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, 

financeira ou administrativa.

17.04 – Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-

obra.

17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, 

inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados 

pelo prestador de serviço.

17.06 – Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, 

planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de 

desenhos, textos e demais materiais publicitários.

17.07 – (VETADO)

17.08 – Franquia (franchising).

17.09 – Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

17.10 – Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, 
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congressos e congêneres.

17.11 – Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento 

de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

17.12 – Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

17.13 – Leilão e congêneres.

17.14 – Advocacia.

17.15 – Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.

17.16 – Auditoria.

17.17 – Análise de Organização e Métodos.

17.18 – Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.

17.19 – Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

17.20 – Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

17.21 – Estatística.

17.22 – Cobrança em geral.

17.23 – Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, 

seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber 

ou a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização (factoring).

17.24 – Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda 

e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e 

nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de 

recepção livre e gratuita). (Incluído pela Lei Complementar n. 157, de 2016)

18 – Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; 

inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; 

prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres.
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18.01 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de 

seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de 

seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres.

19 – Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos 

de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, 

inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres.

19.01 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos 

de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, 

inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres.

20 – Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais 

rodoviários, ferroviários e metroviários.

20.01 – Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, 

movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, 

atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem 

de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, 

serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, 

estiva, conferência, logística e congêneres.

20.02 – Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de 

passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação 

de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios, 

movimentação de mercadorias, logística e congêneres.

20.03 – Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, 

movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, 

logística e congêneres.

21 – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

22 – Serviços de exploração de rodovia.
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22.01 – Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço 

ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, 

manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de 

trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços 

definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas 

oficiais.

23 – Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e 

congêneres.

23.01 – Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial 

e congêneres.

24 – Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização 

visual, banners, adesivos e congêneres.

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização 

visual, banners, adesivos e congêneres.

25 - Serviços funerários.

25.01 – Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; 

aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, 

coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento 

de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação 

ou restauração de cadáveres.

25.02 – Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos.

25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos 

cadavéricos. (Redação dada pela Lei Complementar n. 157, de 2016)

25.03 – Planos ou convênio funerários.

25.04 – Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios.

25.05 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento. (Incluído 

pela Lei Complementar n. 157, de 2016)
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26 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, 

documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências 

franqueadas; courrier e congêneres.

26.01 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, 

documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências 

franqueadas; courrier e congêneres.

27 – Serviços de assistência social.

27.01 – Serviços de assistência social.

28 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.

28.01 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.

29 – Serviços de biblioteconomia.

29.01 – Serviços de biblioteconomia.

30 – Serviços de biologia, biotecnologia e química.

30.01 – Serviços de biologia, biotecnologia e química.

31 – Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, 

telecomunicações e congêneres.

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, 

mecânica, telecomunicações e congêneres.

32 – Serviços de desenhos técnicos.

32.01 - Serviços de desenhos técnicos.

33 – Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e 

congêneres.

33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e 

congêneres.

34 – Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.

34.01 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.

35 – Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e 
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relações públicas.

35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e 

relações públicas.

36 – Serviços de meteorologia.

36.01 – Serviços de meteorologia.

37 – Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.

37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.

38 – Serviços de museologia.

38.01 – Serviços de museologia.

39 – Serviços de ourivesaria e lapidação.

39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido 

pelo tomador do serviço).

40 – Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.

40.01 - Obras de arte sob encomenda.
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LEI COMPLEMENTAR N. 160, DE 7 DE AGOSTO DE 2017

Mensagem de veto
(Parte mantida pelo Congresso Nacional)

Dispõe sobre convênio que permite aos Estados 
e ao Distrito Federal deliberar sobre a remissão 
dos créditos tributários, constituídos ou não, 
decorrentes das isenções, dos incentivos e dos 
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituí-
dos em desacordo com o disposto na alínea “g” 
do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição 
Federal e a reinstituição das respectivas isen-
ções, incentivos e benefícios fiscais ou finan-
ceiro-fiscais; e altera a Lei n. 12.973, de 13 de 
maio de 2014.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar 

no 24, de 7 de janeiro de 1975, os Estados e o Distrito Federal poderão deli-

berar sobre:

I – a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes 

das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais ins-

tituídos em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do 

art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data 

de início de produção de efeitos desta Lei Complementar;

II – a reinstituição das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou 

financeiro-fiscais referidos no inciso I deste artigo que ainda se encontrem 

em vigor.

Art. 2º O convênio a que se refere o art. 1º desta Lei Complementar po-

derá ser aprovado e ratificado com o voto favorável de, no mínimo:

I – 2/3 (dois terços) das unidades federadas; e

II – 1/3 (um terço) das unidades federadas integrantes de cada uma das 

5 (cinco) regiões do País.
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Art. 3º O convênio de que trata o art. 1º desta Lei Complementar aten-

derá, no mínimo, às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas uni-

dades federadas:

I – publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identifica-

ção de todos os atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e aos 

benefícios fiscais ou financeiro-fiscais abrangidos pelo art. 1º desta Lei Com-

plementar;

II – efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho 

Nacional de Política Fazendária (Confaz), da documentação comprobatória 

correspondente aos atos concessivos das isenções, dos incentivos e dos be-

nefícios fiscais ou financeiro-fiscais mencionados no inciso I deste artigo, que 

serão publicados no Portal Nacional da Transparência Tributária, que será ins-

tituído pelo Confaz e disponibilizado em seu sítio eletrônico.

§ 1º O disposto no art. 1º desta Lei Complementar não se aplica aos atos 

relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fis-

cais vinculados ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mer-

cadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Inter-

municipal e de Comunicação (ICMS) cujas exigências de publicação, registro 

e depósito, nos termos deste artigo, não tenham sido atendidas, devendo ser 

revogados os respectivos atos concessivos.

§ 2º A unidade federada que editou o ato concessivo relativo às isenções, 

aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS 

de que trata o art. 1º desta Lei Complementar cujas exigências de publicação, 

registro e depósito, nos termos deste artigo, foram atendidas é autorizada a 

concedê-los e a prorrogá-los, nos termos do ato vigente na data de publica-

ção do respectivo convênio, não podendo seu prazo de fruição ultrapassar:

I – 31 de dezembro do décimo quinto ano posterior à produção de efeitos 

do respectivo convênio, quanto àqueles destinados ao fomento das atividades 

agropecuária e industrial, inclusive agroindustrial, e ao investimento em in-

fraestrutura rodoviária, aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de 

transporte urbano;
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II – 31 de dezembro do oitavo ano posterior à produção de efeitos do res-

pectivo convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento 

das atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacio-

nal, incluída a operação subsequente à da importação, praticada pelo contri-

buinte importador;

III – 31 de dezembro do quinto ano posterior à produção de efeitos do res-

pectivo convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento 

das atividades comerciais, desde que o beneficiário seja o real remetente da 

mercadoria;

IV – 31 de dezembro do terceiro ano posterior à produção de efeitos do 

respectivo convênio, quanto àqueles destinados às operações e prestações 

interestaduais com produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura;

V – 31 de dezembro do primeiro ano posterior à produção de efeitos do 

respectivo convênio, quanto aos demais.

§ 3º Os atos concessivos cujas exigências de publicação, registro e de-

pósito, nos termos deste artigo, foram atendidas permanecerão vigentes e 

produzindo efeitos como normas regulamentadoras nas respectivas unidades 

federadas concedentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais 

ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS, nos termos do § 2º deste artigo.

§ 4º A unidade federada concedente poderá revogar ou modificar o ato 

concessivo ou reduzir o seu alcance ou o montante das isenções, dos in-

centivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais antes do termo final 

de fruição.

§ 5º O disposto no § 4º deste artigo não poderá resultar em isenções, in-

centivos ou benefícios fiscais ou financeiro-fiscais em valor superior ao que o 

contribuinte podia usufruir antes da modificação do ato concessivo.

§ 6º As unidades federadas deverão prestar informações sobre as isen-

ções, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao 

ICMS e mantê-las atualizadas no Portal Nacional da Transparência Tributária 

a que se refere o inciso II do caput deste artigo.
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§ 7º As unidades federadas poderão estender a concessão das isenções, 

dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais referidos no § 

2º deste artigo a outros contribuintes estabelecidos em seu território, sob as 

mesmas condições e nos prazos-limites de fruição.

§ 8º As unidades federadas poderão aderir às isenções, aos incentivos e 

aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais concedidos ou prorrogados por ou-

tra unidade federada da mesma região na forma do § 2º, enquanto vigentes.

Art. 4º São afastadas as restrições decorrentes da aplicação do art. 14 da 

Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, que possam comprometer 

a implementação das disposições desta Lei Complementar.

Art. 5º A remissão ou a não constituição de créditos concedidas por lei da 

unidade federada de origem da mercadoria, do bem ou do serviço afastam as 

sanções previstas no art. 8º da Lei Complementar n. 24, de 7 de janeiro de 

1975, retroativamente à data original de concessão da isenção, do incentivo 

ou do benefício fiscal ou financeiro-fiscal, vedadas a restituição e a compen-

sação de tributo e a apropriação de crédito extemporâneo por sujeito passivo.

Art. 6º Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, a concessão ou a 

manutenção de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais 

em desacordo com a Lei Complementar n. 24, de 7 de janeiro de 1975, im-

plica a sujeição da unidade federada responsável aos impedimentos previstos 

nos incisos I, II e III do § 3º do art. 23 da Lei Complementar n. 101, de 4 de 

maio de 2000, pelo prazo em que perdurar a concessão ou a manutenção das 

isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais.

§ 1º A aplicação do disposto no caput deste artigo é condicionada ao aco-

lhimento, pelo Ministro de Estado da Fazenda, de representação apresentada 

por Governador de Estado ou do Distrito Federal.

§ 2º Admitida a representação e ouvida, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

unidade federada interessada, o Ministro de Estado da Fazenda, em até 90 

(noventa) dias:

I – determinará o arquivamento da representação, caso não seja consta-

tada a infração;

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp24.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp24.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp24.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art23%C2%A73i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art23%C2%A73ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art23%C2%A73iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art23%C2%A73iii


2045

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

II – editará portaria declarando a existência da infração, a qual produzirá 

efeitos a partir de sua publicação.

§ 3º Compete ao Tribunal de Contas da União verificar a aplicação, pela 

União, da sanção prevista no caput deste artigo.

Art. 7º Para fins de aprovação e de ratificação do convênio previsto no art. 

1º desta Lei Complementar, aplicam-se os demais preceitos contidos na Lei 

Complementar n. 24, de 7 de janeiro de 1975, que não sejam contrários aos 

dispositivos desta Lei Complementar.

Art. 8º O convênio de que trata o art. 1º desta Lei Complementar deverá 

ser aprovado pelo Confaz no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 

data de publicação desta Lei Complementar, sob pena de perderem eficácia 

as disposições dos arts. 1º a 6º desta Lei Complementar.

Art. 9º (VETADO).

Art. 9º O art. 30 da Lei n. 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar 

acrescido dos seguintes §§ 4º e 5º: (Parte mantida pelo Congresso Nacional)

“Art. 30...................................................................................

.................................................................................................

§ 4º Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao 

imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, 

concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subven-

ções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições 

não previstos neste artigo.

§ 5º O disposto no § 4º deste artigo aplica-se inclusive aos processos ad-

ministrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.”

Art. 10. (VETADO).

Art. 10. O disposto nos §§ 4º e 5º do art. 30 da Lei n. 12.973, de 13 de 

maio de 2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou 

financeiro-fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alí-

nea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal por legisla-

ção estadual publicada até a data de início de produção de efeitos desta Lei 
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Complementar, desde que atendidas as respectivas exigências de registro e 

depósito, nos termos do art. 3º desta Lei Complementar. (Parte mantida pelo 

Congresso Nacional)

Art. 11. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
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LEI COMPLEMENTAR N. 160, DE 7 DE AGOSTO DE 2017

Partes vetadas pelo Presidente da República e rejeitadas pelo Con-
gresso Nacional do projeto transformado na Lei Complementar n. 160, 
de 7 de agosto de 2017, que “Dispõe sobre convênio que permite aos 
Estados e ao Distrito Federal deliberar sobre a remissão dos créditos 
tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incen-
tivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desa-
cordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 da 
Constituição Federal e a reinstituição das respectivas isenções, incen-
tivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais; e altera a Lei n. 12.973, 
de 13 de maio de 2014.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu promulgo, nos termos do parágrafo 5º do art. 66 da Constituição 

Federal, as seguintes partes vetadas da Lei Complementar no 160, de 7 de 

agosto de 2017:

“Art. 9º O art. 30 da Lei n. 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar 

acrescido dos seguintes §§ 4º e 5º:

‘“Art. 30...................................................................................

.................................................................................................

§ 4º Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao 

imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, 

concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subven-

ções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições 

não previstos neste artigo.

§ 5º O disposto no § 4º deste artigo aplica-se inclusive aos processos ad-

ministrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (NR)

Art. 10. O disposto nos §§ 4º e 5º do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de 

maio de 2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou 

financeiro-fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea 

“g” do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal por legislação 

estadual publicada até a data de início de produção de efeitos desta Lei Com-
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plementar, desde que atendidas as respectivas exigências de registro e depó-

sito, nos termos do art. 3° desta Lei Complementar.
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LEI N. 7.000, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001

Dispõe sobre o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

DO IMPOSTO

CAPÍTULO I

DO FATO GERADOR E DA INCIDÊNCIA

Art. 1º O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 

e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 

e de Comunicação - ICMS, tem como fato gerador as operações relativas à 

circulação de mercadorias e às prestações de serviços de transporte interes-

tadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as pres-

tações se iniciem no exterior.

Art. 2º O imposto incide sobre:

I – operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o forneci-

mento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos 

similares;

II – prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, 

por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

III – prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, 

inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a 

repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;
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IV – fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compre-

endidos na competência tributária dos municípios;

V – fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao 

imposto sobre serviços, de competência dos municípios, quando a lei comple-

mentar aplicável expressamente ou sujeitar à incidência do imposto estadual.

V – fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao 

imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei comple-

mentar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual. 

(Redação dada pela Lei n. 7.295, de 01 de agosto de 2002)

§ 1º O imposto incide também sobre:

I – a entrada de mercadoria importada do exterior, por pessoa física ou 

jurídica, ainda quando se tratar de bem destinado ao consumo ou artigo per-

manente do estabelecimento;

I – a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, por pessoa 

física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qual-

quer que seja a sua finalidade; (Redação dada pela Lei n. 7.295, de 01 de 

agosto de 2002)

II – o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no 

exterior;

III – A entrada, no território do Estado, de petróleo, inclusive lubrifican-

tes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, 

quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes 

de operações interestaduais;

IV – a entrada no estabelecimento de contribuinte de mercadoria, oriunda 

de outro Estado ou do Distrito Federal, destinada a consumo ou a ativo fixo;

V – a utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha ini-

ciado em outro Estado ou no Distrito Federal e não esteja vinculada a opera-

ção ou prestação subsequente alcançada pela incidência do imposto;
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§ 2º Para efeito de exigência do imposto devido por substituição tributária, 

inclui-se, também, como fato gerador do imposto, a entrada de mercadoria 

ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado.

Art. 3º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I – da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que 

para outro estabelecimento do mesmo titular;

II – do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por 

qualquer estabelecimento;

III – da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazém 

geral ou em depósito fechado;

IV – da transmissão de propriedade de mercadoria, ou de título que a 

represente, quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento 

transmitente;

V – do início da prestação de serviços de transporte interestadual e inter-

municipal, de qualquer natureza;

VI – do ato final do transporte iniciado no exterior;

VII – das prestações onerosas de serviços de comunicação, feitas por 

qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a 

retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natu-

reza;

VIII – do fornecimento de mercadoria com prestação de serviços:

a) não compreendidos na competência tributária dos municípios; e

b) compreendidos na competência tributária dos municípios e com indica-

ção expressa de incidência do imposto de competência estadual, como defini-

do na Lei Complementar aplicável.

IX – do desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas do exterior;

IX – do desembaraço aduaneiro das mercadorias ou bens importados do 

exterior; (Redação dada pela Lei n. 7.295, de 01 de agosto de 2002)

X – do recebimento, pelo destinatário, de serviço prestado no exterior;
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XI – da aquisição em licitação pública de mercadorias importadas do exte-

rior apreendidas ou abandonadas;

XI – da aquisição em licitação pública de mercadorias ou bens importados 

do exterior e apreendidos ou abandonados; (Redação dada pela Lei n. 7.457, 

de 31 de março de 2003)

XII – da entrada no território deste Estado, procedente de outra Unidade 

da Federação de:

a) mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado do imposto;

b) petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele 

derivados e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não destinados 

à comercialização ou industrialização; e

c) mercadoria destinada à comercialização sem destinatário certo;

XIII – da entrada no estabelecimento de contribuinte de mercadoria, 

oriunda de outro Estado, ou do Distrito Federal, destinada a consumo ou a 

ativo fixo; e

XIV – da utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha 

iniciado em outro Estado, ou no Distrito Federal, e não esteja vinculada a 

operação ou prestação subsequente.

XV – da entrega das mercadorias ou bens importados do exterior, quando 

esta ocorrer antes do despacho aduaneiro, devendo ser exigida a apresenta-

ção do comprovante do pagamento do imposto pelo responsável pela libera-

ção; (Dispositivo incluído pela Lei n. 7.295, de 01 de agosto de 2002)

XVI – da realização de operações e de prestações iniciadas em outra unida-

de da Federação, que destinem bens e serviços a consumidor final, não contri-

buinte do imposto, localizado neste Estado, observado o disposto no § 8º deste 

artigo. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.446, de 01 de dezembro de 2015)

XVII – da entrada no território deste Estado, procedente de outra unidade 

da Federação, de mercadoria sujeita ao regime de antecipação parcial do im-

posto, estabelecido no art. 3º-A. (Dispositivo incluído pela Lei n. 11.181, de 

29 de setembro de 2020)
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§ 1º Na hipótese do Inciso VII, quando o serviço for prestado mediante 

pagamento em ficha, cartão ou assemelhados, considera-se ocorrido o fato 

gerador do imposto quando do fornecimento desses instrumentos ao usuário 

ou ao intermediário.

§ 2º Na hipótese do Inciso IX, após o desembaraço aduaneiro, a entrega, 

pelo depositário, de mercadoria ou bem importado do exterior deverá ser au-

torizada pelo órgão responsável pelo seu desembaraço, que somente se fará 

mediante a exibição do comprovante de pagamento do imposto incidente no 

ato do despacho aduaneiro, salvo disposição em contrário.

§ 3º Aplica-se o disposto no Inciso I, ainda que o estabelecimento extra-

tor, produtor ou gerador, inclusive de energia, se localize em área contígua 

àquele onde ocorra a industrialização, a utilização ou o consumo da mercado-

ria, inclusive quando as atividades sejam integradas.

§ 4º Considera-se saída do estabelecimento:

I – a mercadoria ou bem que nele tenham entrado desacompanhado de 

documento fiscal ou acompanhado de documento fiscal inidôneo ou ainda, 

cuja entrada não tenha sido regularmente escriturada;

II – a mercadoria constante no estoque final na data do encerramento de 

suas atividades;

III – do importador ou do adquirente, neste Estado, a mercadoria ou bem 

estrangeiros saídos de repartição aduaneira ou depositária, com destino a 

estabelecimento diverso daquele que a tiver importado ou adquirido;

IV – do depositante em território espírito-santense, a mercadoria deposi-

tada em armazém geral neste Estado:

a) entregue real ou simbolicamente a estabelecimento diverso daquele 

que a remeteu para depósito;

b) no momento em que for transmitida a sua propriedade, se a mesma 

não transitar pelo estabelecimento;

V – a mercadoria ou bem, em trânsito, desacompanhados de documentos 

fiscais ou acompanhados de documentação inidônea.
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§ 5º O disposto no Inciso IV do parágrafo anterior aplica-se também em re-

lação aos depósitos fechados do próprio contribuinte, localizados neste Estado.

§ 6º Para os efeitos do Inciso III do parágrafo anterior, não se considera 

como diverso outro estabelecimento de que seja titular o importador ou ad-

quirente, desde que situado no território deste Estado.

§ 7º A ocorrência do fato gerador independe da natureza jurídica da ope-

ração que o constitua.

§ 8º Na hipótese do inciso XVI do caput deste artigo, caberá ao remetente 

ou prestador a responsabilidade pelo recolhimento do imposto corresponden-

te à diferença entre a alíquota interna deste Estado e a alíquota interestadual 

aplicável nas operações ou prestações destinadas a este Estado. (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.446, de 01 de dezembro de 2015)

§ 9º O recolhimento a que se refere o § 8º deverá ser realizado pelo re-

metente ou prestador de conformidade com o disposto no art. 99 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, de acordo 

com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 87, de 16.4.2015. (Dispo-

sitivo incluído pela Lei n. 10.446, de 01 de dezembro de 2015)

Art. 3º-A Nas aquisições interestaduais de mercadorias para fins de co-

mercialização, poderá ser exigida antecipação parcial do imposto, a ser efe-

tuada pelo próprio adquirente, independentemente do regime de apuração 

adotado, mediante a aplicação da alíquota interna prevista para a mercadoria 

sobre a base de cálculo prevista no art. 11, X, deduzido o valor do imposto 

destacado no documento fiscal de aquisição. (Dispositivo incluído pela Lei n. 

11.181, de 29 de setembro de 2020)

§ 1º A antecipação parcial estabelecida neste artigo não encerra a fase 

de tributação e não se aplica às mercadorias, cujas operações internas sejam 

acobertadas por: (Dispositivo incluído pela Lei n. 11.181, de 29 de setembro 

de 2020)

I – isenção;

II – não incidência; e
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III – antecipação ou substituição tributária, que encerre a fase de tribu-

tação.

§ 2º O Regulamento estabelecerá as mercadorias ou atividades econô-

micas sujeitas ao regime de antecipação parcial do imposto previsto neste 

artigo. (Dispositivo incluído pela Lei n. 11.181, de 29 de setembro de 2020)

CAPÍTULO II

DA NÃO INCIDÊNCIA

Art. 4º O imposto não incide sobre:

I – operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua 

impressão;

II – operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclu-

sive produtos primários e produtos industrializados e industrializados semie-

laborados ou serviços;

II – operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre ser-

viços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o 

aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações 

anteriores; (Redação dada pela Lei n. 8.098, de 27 de setembro de 2005)

III – operações interestaduais relativas à energia elétrica e petróleo, in-

clusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando 

destinados à industrialização ou à comercialização;

IV – operações com ouro, quando definido em Lei como ativo financeiro 

ou instrumento cambial;

V – operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se desti-

nem a ser utilizadas na prestação, pelo próprio autor da saída, de serviço de 

qualquer natureza definido em Lei Complementar como sujeito ao imposto 

sobre serviços, de competência dos municípios, ressalvadas as hipóteses pre-

vistas na mesma Lei Complementar;

VI – operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de 

propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie;
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VII – operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia, inclusive 

a operação efetuada pelo credor em decorrência do inadimplemento do de-

vedor;

VIII – operações de arrendamento mercantil, não compreendida a venda 

do bem arrendado ao arrendatário;

IX – operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de 

bens móveis salvados de sinistro para companhias seguradoras;

X – saídas de mercadorias com destino a depósito fechado do próprio con-

tribuinte, localizado neste Estado;

XI – saídas de mercadorias com destino a armazém geral situado neste 

Estado, para depósito em nome do remetente;

XII – saídas de mercadorias dos estabelecimentos referidos nos Incisos X 

e XI, em retorno ao estabelecimento depositante.

XIII – operações relativas ao fornecimento de energia elétrica e presta-

ções de serviços de comunicação feitas por qualquer meio, aos templos de 

qualquer culto, conforme dispuser o regulamento. (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 7.559, de 14 de novembro de 2003)

XIV – prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodi-

fusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 8.098, de 27 de setembro de 2005)

Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o Inciso II a saída 

de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, 

destinada a:

I – empresa comercial exportadora, inclusive trading ou outro estabeleci-

mento da mesma empresa; e

II – armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.

XV – entrada de mercadorias importadas do exterior para depósito em es-

tabelecimento exclusivamente prestador de serviços de armazém geral situ-

ado neste Estado, e sua posterior saída para destinatário localizado em outra 

unidade da Federação, observado o disposto no § 2º. (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017)
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§ 1º Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de merca-

doria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada 

a: (Parágrafo único transformado em §1º pela Lei n. 10.698, de 11 de julho 

de 2017)

I – empresa comercial exportadora, inclusive trading ou outro estabeleci-

mento da mesma empresa; (Redação dada pela Lei n. 10.698, de 11 de julho 

de 2017)

II – armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. (Redação dada pela 

Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017)

§ 2º O disposto no inciso XV do caput aplica-se apenas aos casos em que: 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017)

I – as mercadorias sejam desembaraçadas neste Estado; e (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017)

II – o período de armazenagem não ultrapasse o prazo estabelecido no Re-

gulamento. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017)

CAPÍTULO III

DAS ISENÇÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS

Art. 5º As isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e 

revogados nos termos do que deliberarem os Estados e o Distrito Federal, 

reunidos para esse fim, na forma prevista na alínea “g” do inciso XII, do § 2º, 

do art. 155, da Constituição Federal.

§ 1º Os benefícios referidos neste artigo serão regulamentados por Lei.

§ 1º Para efeito de ratificação e publicação dos convênios celebrados na 

forma do caput deste artigo, serão observadas as disposições contidas na 

Lei Complementar Federal n. 24, de 07/01/1975. (Redação dada pela Lei n. 

7.684, de 18 de dezembro de 2003)

§ 1º Os benefícios referidos neste artigo serão internalizados na legislação 

por lei específica deste Estado, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição 

Federal. (Redação dada pela Lei n. 10.807, de 19 de fevereiro de 2018)
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§ 1º Os benefícios referidos neste artigo serão internalizados na legislação 

por lei específica deste Estado, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição 

Federal, mediante inclusão do ato Confaz no Anexo III desta Lei, ficando o 

Poder Executivo autorizado à sua regulamentação. (Redação dada pela Lei n. 

11.044, de 4 de outubro de 2019)

§ 1º-A A fruição dos benefícios internalizados na forma do § 1º fica con-

dicionada à regulamentação pelo Poder Executivo, que deverá observar, para 

fins de vigência, aquela contida no respectivo ato. (Dispositivo inserido pela 

Lei n. 11.044, de 4 de outubro de 2019)

§ 1º-B Os Convênios que prorrogarem benefícios já concedidos na legis-

lação tributária do Estado ficarão prorrogados a partir da regulamentação por 

ato do Poder Executivo, independentemente de inclusão no Anexo III desta 

Lei. (Dispositivo incluído pela Lei n. 11.149, de 10 de julho de 2020)

§ 2º Quando a isenção, o incentivo ou o benefício fiscal dependerem de re-

quisito a ser preenchido posteriormente, e este não for satisfeito, o imposto será 

considerado devido no momento da ocorrência da operação ou da prestação.

§ 3º O recolhimento do imposto far-se-á com os acréscimos legais, inclu-

sive multa, que serão devidos a partir do vencimento do prazo em que o im-

posto deveria ter sido recolhido, caso a operação ou a prestação não fossem 

efetuadas com benefício, observadas, quanto ao termo inicial de incidência, 

as respectivas normas reguladoras da matéria.

§ 4º A outorga de benefício não dispensa o contribuinte do cumprimento 

das obrigações acessórias.

§ 5º Ficam isentas do imposto as saídas de mercadorias, promovidas 

pela Associação dos Militares Estaduais da Diretoria de Saúde da Policia 

Militar do Estado do Espírito Santo, CNPJ n. 04.055.865/0001-06, quando 

destinadas aos seus associados. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.698, de 

11 de julho de 2017)
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§ 6º Ficam isentas do imposto as operações e as prestações internas de 

saída de energia elétrica realizadas por empresa distribuidora com destino 

a unidade consumidora, na quantidade correspondente à soma da energia 

elétrica injetada na rede de distribuição pela unidade consumidora, com os 

créditos de energia ativa nela originados ou em outra do mesmo titular, no 

mesmo mês ou em meses anteriores, nos termos do Sistema de Compensa-

ção de Energia Elétrica, estabelecido pela Resolução Normativa da Agência 

Nacional de Energia Elétrica – Aneel n. 482, de 17 de abril de 2012, observa-

do o seguinte (Convênio ICMS 16/15 e 215/17): (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.807, de 19 de fevereiro de 2018)

I – o benefício previsto neste parágrafo: (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.807, de 19 de fevereiro de 2018)

a) aplica-se somente à compensação de energia elétrica produzida por 

microgeração e minigeração definidas na referida resolução, cuja potência 

instalada seja, respectivamente, menor ou igual a 100 kW e superior a 100 

kW e menor ou igual a 1 MW; e (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.807, de 

19 de fevereiro de 2018)

b) não se aplica ao custo de disponibilidade, à energia reativa, à demanda 

de potência, aos encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição, e 

a quaisquer outros valores cobrados pela distribuidora; (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.807, de 19 de fevereiro de 2018)

II – não se exigirá o estorno do crédito fiscal previsto no art. 21 da Lei 

Complementar Federal n. 87, de 1996; e (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.807, de 19 de fevereiro de 2018)

III – o benefício previsto neste parágrafo fica condicionado: (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.807, de 19 de fevereiro de 2018)

a) à observância pelas distribuidoras e pelos microgeradores e minigera-

dores dos procedimentos previstos no Ajuste do Sistema Nacional Integrado 

de Informações Econômico-Fiscais – SINIEF n. 02/15; e (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.807, de 19 de fevereiro de 2018)
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b) a que as operações estejam contempladas com desoneração das contri-

buições do PIS/PASEP e COFINS. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.807, de 

19 de fevereiro de 2018)

§ 7º Ficam isentas do imposto as operações internas, interestaduais e 

as operações de importação realizadas por pessoa física ou por sua conta e 

ordem, com medicamentos destinados ao tratamento da Atrofia Muscular Es-

pinal – AME, conforme disposto nos Convênios ICMS nos 57/2017 e 84/2018. 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.937, de 30 de novembro de 2018)

§ 8º A isenção nas operações de importação de que trata o § 7º fica condi-

cionada à autorização prévia do Secretário de Estado da Fazenda. (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.937, de 30 de novembro de 2018)

§ 9º Ficam isentas do pagamento do ICMS a compra de veículo novo habi-

tualmente destinado ao transporte privado de passageiros, intermediado por 

aplicativos via internet, limitada a 1 (um) veículo por proprietário. (Dispositi-

vo incluído pela Lei n. 11.044, de 4 de outubro de 2019)

§ 10 Para fins de reconhecimento da isenção a que se refere o § 9º, con-

sidera-se como veículo habitualmente destinado ao transporte privado de 

passageiros por meio de aplicativo aquele que realize uma média mensal de 

250 (duzentos e cinquenta) transportes de pessoas nos 4 (quatro) meses 

anteriores ao fato gerador, de acordo com os dados a serem disponibilizados 

pela empresa de transporte por aplicativo. (Dispositivo incluído pela Lei n. 

11.044, de 4 de outubro de 2019)

§ 11 Ficam isentas do imposto as aquisições de máquinas e equipamentos 

destinados exclusivamente à utilização no processo produtivo do estabeleci-

mento beneficiário, por contribuintes estabelecidos nos Municípios abrangidos 

por estado de emergência ou de calamidade pública declarado por ato de 

autoridade competente, motivado pelas chuvas ocorridas neste Estado. (Dis-

positivo incluído pela Lei n. 11.103, de 27 de janeiro de 2020)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei108072018.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei108072018.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei109372018.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei109372018.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei109372018.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei110442019.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei110442019.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei110442019.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei110442019.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei111032020.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei111032020.html#a1


2061

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 12 Os procedimentos para fruição do benefício a que se refere o § 11 

serão disciplinados no Regulamento. (Dispositivo incluído pela Lei n. 11.103, 

de 27 de janeiro de 2020)

Art. 5º-A Fica concedida redução de base de cálculo: (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

I – nas saídas de veículos usados, arrolados no Anexo II do Convênio ICMS 

132/92, em 100% (cem por cento), observado o disposto nos §§ 1º e 2º; 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

II – nas operações internas com os insumos para indústria de rochas orna-

mentais a seguir relacionados, classificados nos respectivos códigos da NBM/

SH, de forma que a carga tributária efetiva resulte no percentual de 7% (sete 

por cento), devendo o crédito relativo às aquisições dos produtos ser estorna-

do proporcionalmente à redução da base de cálculo do imposto: (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

a) lâminas de aço e diamantadas para utilização em teares - 8202.99.10; 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

b) granalha de aço para teares - 7205.10.00; (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.630, de 28 de março de 2017)

c) serras e segmentos diamantados para utilização em cortes em geral - 

6804.21.90; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

d) utensílios diamantados para calibragem e retífica - 8113.00.10; (Dispo-

sitivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

e) abrasivos convencionais e diamantados para desbaste e polimento - 

6804.22.90; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

f) resinas, impermeabilizantes e outros produtos similares para correção 

e tratamento de superfície - 3280.90.39; (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.630, de 28 de março de 2017)

g) argamassa expansiva - 2522.10.00; (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.630, de 28 de março de 2017)
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h) fio diamantado - 8466.91.00; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, 

de 28 de março de 2017)

i) cal - 2522.10.00; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de mar-

ço de 2017)

j) tela - 7019.90.00; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de 

março de 2017)

k) explosivo - 3602.00.00; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 

de março de 2017)

l) detonante - 3602.00.00; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 

de março de 2017)

m) plástico em polietileno para embalagem - 3923.21.90; (Dispositivo in-

cluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

n) cordel - 3603.00.00; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de 

março de 2017)

o) broca - 8207.50.11; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de 

março de 2017)

p) conibit - 8207.13.00; e (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 

de março de 2017)

q) espoleta - 3603.00.00; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 

de março de 2017)

III – nas operações internas com os seguintes produtos, desde que produ-

zidos neste Estado, em 100% (cem por cento): (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.630, de 28 de março de 2017)

a) massas alimentícias não cozidas, nem recheadas ou preparadas, clas-

sificadas na posição 1902 da NCM; e (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, 

de 28 de março de 2017)

b) pães, biscoitos e bolachas, de todos cereais, sem recheio ou cobertu-

ra, classificados na posição 1905 da NCM; (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.630, de 28 de março de 2017)
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IV – nas saídas dos seguintes produtos cerâmicos, não esmaltados nem 

vitrificados, produzidos neste Estado, de forma que a carga tributária efetiva 

resulte no percentual de 7% (sete por cento), ficando a utilização de créditos 

relativos à entrada de insumos e produtos utilizados na sua produção limi-

tados ao percentual de 7% (sete por cento): (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.630, de 28 de março de 2017)

a) tijolos cerâmicos; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de 

março de 2017)

b) tijolos (peças ocas para tetos e pavimentos) e tapa-vigas (complemen-

tos de tijolaria); (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 

2017)

c) telhas cerâmicas; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de 

março de 2017)

d) blocos cerâmicos; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de 

março de 2017)

e) lajotas; e(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 

2017)

f) lajes; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

V – nas saídas de materiais, inclusive sobras e resíduos de obras de cons-

trução civil ou de demolições, em 100% (cem por cento), dispensado o es-

torno do crédito do imposto relativo à entrada de mercadoria cuja operação 

subsequente esteja amparada por esse benefício; (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

VI – nas saídas internas de gás natural com destino a estabelecimento de 

Usina Termelétrica – UTE – de forma que a carga tributária incidente sobre 

a operação resulte em percentual equivalente ao fixado em termo de Acordo 

firmado pelo destinatário com base na Lei n. 10.550, de 30 de junho de 2016, 

observado o disposto no § 3º; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 

de março de 2017)
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VII – nas operações internas promovidas por estabelecimento comercial 

distribuidor atacadista estabelecido neste Estado, de forma que a carga tri-

butária efetiva resulte no percentual de 7% (sete por cento), observado o 

disposto nos §§ 4º a 7º; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de 

março de 2017)

VIII – nas operações internas com peixes, crustáceos, moluscos e rã, em 

estado natural, resfriados, congelados, salgados e secos, e com produtos 

oriundos do abate de peixes, crustáceos, moluscos e rã, em estado natural, 

resfriados, congelados, salgados, secos, eviscerados, filetados, postejados ou 

defumados para conservação, em 100% (cem por cento), desde que produ-

zidos neste Estado, promovidas por estabelecimentos de aquicultura e pesca 

situados neste Estado, observado o disposto no § 8º; e (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

IX – nas operações internas, promovidas por estabelecimento industrial, 

com os produtos a seguir relacionados, de forma que a carga tributária efe-

tiva resulte no percentual de 7% (sete por cento), devendo os créditos re-

lativos às aquisições destes produtos ou dos insumos utilizados para a sua 

fabricação serem estornados na sua integralidade, observado o disposto no § 

9º: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

a) carne de gado bovino, ovino e bufalino e produtos comestíveis resultan-

tes de sua matança: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março 

de 2017)

1. submetidos à salga, secagem ou desidratação; ou (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

2. frescos, refrigerados ou congelados; (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.630, de 28 de março de 2017)

b) carnes de animais das espécies caprinas, frescas, refrigeradas ou con-

geladas; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

c) carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, 

salgados ou salmourados, resultantes do abate de caprinos; (Dispositivo in-

cluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)
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d) carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, 

salgados, em salmoura, simplesmente temperados, secos ou defumados, re-

sultantes do abate de aves e de suínos; e (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.630, de 28 de março de 2017)

e) enchidos (embutidos) e produtos semelhantes, de carne, de miudezas 

ou sangue; salsicha, linguiça; mortadela; outras preparações e conservas de 

carne, de miudezas ou sangue. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 

de março de 2017)

X – nas saídas internas promovidas por estabelecimento distribuidor ata-

cadista, responsável tributário por substituição, de mercadorias classificadas 

na posição 22.03 da NCM/SH, com destino a contribuinte inscrito neste Es-

tado, de forma que a carga tributária efetiva resulte no percentual de 12% 

(doze por cento), observado o disposto no § 13. (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

XI – nas operações interestaduais com os produtos abaixo relacionados, 

de forma que a carga tributária efetiva resulte no percentual de 7% (sete 

por cento), devendo o crédito relativo às aquisições destes produtos ou dos 

insumos utilizados para a sua fabricação ser limitado a esse percentual, ob-

servado o disposto nos §§ 14 e 15: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.698, 

de 11 de julho de 2017)

XI – nas operações com os produtos abaixo relacionados, de forma que a 

carga tributária efetiva resulte no percentual de 7% (sete por cento), deven-

do o crédito relativo às aquisições destes produtos ou dos insumos utilizados 

para a sua fabricação ser limitado a esse percentual, observado o disposto 

nos §§ 14 e 15: (Redação dada pela Lei n. 10.721, de 10 de agosto de 2017) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.773, de 24 de novembro de 2017) (No 

período compreendido entre 24 de novembro de 2017 a 21 de fevereiro de 

2018 fica restabelecido este dispositivo, de acordo com a Lei n. 10.798/18)
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a) máquinas e equipamentos listados no Anexo VII do Regulamento, ex-

ceto nas operações interestaduais com destino à industrialização ou comer-

cialização; e (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.773, de 24 de novembro de 2017)

b) produtos arrolados no Anexo VIII do Regulamento, nas operações inte-

restaduais: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.773, de 24 de novembro de 2017)

1. destinadas a estabelecimentos industriais; ou (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.773, de 24 de novembro de 2017)

2. realizadas por estabelecimentos industriais; (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.773, de 24 de novembro de 2017)

XII – nas saídas interestaduais destinadas a consumidor final, pessoa ju-

rídica não contribuinte do imposto, com os produtos listados nos Anexos VIII 

e VIII-A do Regulamento, de forma que a carga tributária efetiva resulte no 

percentual de 12% (doze por cento), devendo o crédito relativo às aquisições 

desses produtos ser proporcional ao percentual de redução; (Dispositivo in-

cluído pela Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017) (Dispositivo revogado pela 

Lei n. 10.721, de 10 de agosto de 2017)

XIII – nas operações internas com produtos químicos produzidos neste 

Estado realizadas por estabelecimento industrial com destino a indústria pre-

ponderantemente exportadora, situada neste Estado, de forma que a carga 

tributária efetiva resulte no percentual de 7% (sete por cento), mediante 

autorização do Poder Executivo, observado o disposto no § 16; (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017)

XIV – nas saídas interestaduais de café arábica cru, em coco ou em grão, 

produzido neste Estado, exceto para os Estados das regiões Sul e Sudeste, 

destinadas a contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária efetiva 

resulte no percentual de 7% (sete por cento), observado o seguinte: (Dispo-

sitivo incluído pela Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017)
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a) o imposto destacado na respectiva nota fiscal deverá ser recolhido me-

diante DUA, antes de iniciada a remessa; (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.698, de 11 de julho de 2017)

b) o pagamento do imposto devido será efetuado a cada operação, não 

sendo considerados quaisquer créditos para a sua quitação; e (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017)

c) será emitida NF-e, devendo o transporte ser acompanhado dos respec-

tivos Danfe e DUA, sendo obrigatória a aposição do número da nota fiscal no 

campo “Informações Complementares” do DUA; (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.698, de 11 de julho de 2017)

XV – nas saídas internas promovidas pelos estabelecimentos abaixo re-

lacionados, de forma que a carga tributária efetiva resulte nos respectivos 

percentuais, observado o disposto nos §§ 17 e 18: (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017)

a) de cooperativas ou indústrias de laticínios, situadas neste Estado, não 

optantes pelo Simples Nacional, com destino a indústrias, atacadistas ou va-

rejistas: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017)

1. 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento), nas saídas de leite pas-

teurizado ou ultrapasteurizado (UHT) produzidos neste Estado; e (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017)

2. 3% (três por cento), nas saídas de produtos derivados do leite, produ-

zidos neste Estado, inclusive soro em pó e leite em pó, mesmo que utilizados 

como matéria-prima ou insumo em processo de industrialização; (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017)

b) comerciais varejistas: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.698, de 11 de 

julho de 2017)

1. 0% (zero por cento), nas saídas de leite pasteurizado ou ultrapas-

teurizado (UHT), produzido neste Estado; e (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.698, de 11 de julho de 2017)
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2. 7% (sete por cento), nas saídas de produtos derivados do leite, produ-

zidos neste Estado, inclusive soro em pó e leite em pó; e (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017)

c) comerciais atacadistas, 0% (zero por cento), nas saídas de leite pas-

teurizado ou ultrapasteurizado (UHT), produzido neste Estado. (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017)

XVI – nas operações internas de saída de vidro produzido por estabele-

cimento industrial localizado neste Estado, de forma que a carga tributária 

efetiva resulte no percentual de 7% (sete por cento), observado o seguinte: 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 11.105, de 21 de fevereiro de 2020)

a) o crédito relativo às aquisições dos insumos utilizados para a fabricação 

dos produtos beneficiados na forma deste inciso deve ser estornado propor-

cionalmente à redução da base de cálculo do imposto; (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 11.105, de 21 de fevereiro de 2020)

b) fica vedado o aproveitamento do benefício previsto neste inciso cumu-

lativamente a qualquer outro que envolva o recolhimento do ICMS nas ope-

rações internas; (Dispositivo incluído pela Lei n. 11.105, de 21 de fevereiro 

de 2020)

c) para efeito de destaque do imposto e emissão da nota fiscal, deve-se 

observar a alíquota interna; (Dispositivo incluído pela Lei n. 11.105, de 21 de 

fevereiro de 2020)

d) o adquirente deverá limitar o crédito de ICMS relativo às aquisições 

beneficiadas na forma deste inciso ao percentual de 7% (sete por cento); 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 11.105, de 21 de fevereiro de 2020)

e) não se aplica o disposto neste inciso nas operações de venda interna 

realizadas a consumidor final, não contribuinte do imposto, exceto quando as 

referidas operações forem destinadas a pessoa jurídica de direito público ou 

órgão da administração direta, sem personalidade jurídica. (Dispositivo inclu-

ído pela Lei n. 11.105, de 21 de fevereiro de 2020)
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§ 1º O disposto no inciso I do caput não se aplica: (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

I – quando as entradas e saídas dos referidos veículos não se realizarem 

mediante emissão dos documentos fiscais próprios, ou deixarem de ser regu-

larmente escrituradas nos livros fiscais próprios; e (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

II – a veículos usados, que não tiverem sido onerados, pelo menos uma 

vez, pelo imposto, em etapas anteriores de sua circulação. (Dispositivo inclu-

ído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

§ 2º Entendem-se como veículos usados, para os fins de que trata o inciso 

I do caput, os que tenham mais de 06 (seis) meses de uso, contados da data 

da venda. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

§ 3º Para os fins de que trata o inciso VI do caput, a UTE deverá efetuar 

o estorno dos créditos do imposto relativos às suas aquisições, observadas 

as disposições que seguem: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de 

março de 2017)

I – estorno integral, na hipótese em que a operação subsequente for am-

parada por isenção ou não incidência; ou (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.630, de 28 de março de 2017)

II – estorno proporcional à redução da carga tributária, na hipótese em 

que a operação subsequente for amparada por benefício que importe em re-

dução da alíquota ou da base de cálculo do imposto. (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

§ 4º O crédito relativo às aquisições das mercadorias que tenham sido 

objeto das operações de que trata o inciso VII do caput fica limitado ao per-

centual de 7% (sete por cento). (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 

28 de março de 2017)

§ 5º Para efeito de cálculo do imposto devido na forma do inciso VII do 

caput, o contribuinte deverá proceder à apuração conforme dispuser o Regu-

lamento. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)
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§ 6º O disposto no inciso VII do caput não se aplica às operações: (Dispo-

sitivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

I – com café, energia elétrica, lubrificantes, combustíveis líquidos e gaso-

sos, derivados ou não de petróleo, e às prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação; (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

II – que destinem mercadorias ou bens a consumidor final ou a destinatá-

rio que não for contribuinte do imposto, exceto nas saídas de medicamentos 

e produtos farmacêuticos com destino a hospitais pertencentes a órgãos, fun-

dações ou autarquias da administração pública estadual; (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

III – sujeitas ao regime de substituição tributária, ressalvados os casos 

de autorização contida em ato do Secretário de Estado da Fazenda, nas hipó-

teses em que o contribuinte seja credenciado como substituto tributário por 

ocasião das saídas internas; e (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 

de março de 2017)

IV – nas operações internas, com os produtos abaixo relacionados: (Dis-

positivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

a) fio-máquina de ferro ou aços não ligados - código NCM 72.13; (Dispo-

sitivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

b) barras de ferro ou aços não ligados, simplesmente forjadas, laminadas, 

estiradas ou extrudadas, a quente, incluídas as que tenham sido submetidas 

a torção após laminagem - código NCM 72.14; (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.630, de 28 de março de 2017)

c) outras barras de ferro ou aços não ligados - código NCM 72.15; (Dispo-

sitivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

d) perfis de ferro ou aços não ligados - código NCM 72.16; (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

e) fios de ferro ou aços não ligados - código NCM 72.17; (Dispositivo in-

cluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)
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f) cordas, cabos, tranças (entrançados*), lingas e artefatos semelhantes, 

de ferro ou aço, não isolados para usos elétricos - código NCM 73.12; (Dispo-

sitivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

g) arame farpado, de ferro ou aço; arames ou tiras, retorcidos, mesmo 

farpados, de ferro ou aço, dos tipos dos utilizados em cercas - código NCM 

73.13; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

h) telas metálicas (incluídas as telas contínuas ou sem fim), grades e 

redes, de fios de ferro ou aço; chapas e tiras, distendidas, de ferro ou aço - 

código NCM 73.14; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março 

de 2017)

i) tachas, pregos, percevejos, escápulas, grampos ondulados ou biselados 

e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, mesmo com cabeça 

de outra matéria, exceto cobre - código NCM 73.17; e (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

j) parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos ros-

cados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, arruelas (anilhas*) 

(incluídas as de pressão) e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou 

aço - código NCM 73.18. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de 

março de 2017)

§ 7º Na hipótese do inciso VII do caput, o adquirente da mercadoria, 

quando não destiná-la à comercialização ou industrialização, ficará responsá-

vel pela complementação do imposto referente à parcela não recolhida pelo 

estabelecimento atacadista. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de 

março de 2017)

§ 8º Na hipótese do inciso VIII do caput, os créditos decorrentes da aqui-

sição de mercadorias ou serviços utilizados na produção desses produtos de-

verão ser estornados integralmente. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, 

de 28 de março de 2017)
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§ 9º Aplica-se o disposto no inciso IX do caput às operações efetuadas 

por estabelecimento varejista, desde que cumpridas as seguintes condições: 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

I – o recolhimento do imposto nestes termos passa a ser de responsabi-

lidade do estabelecimento varejista; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, 

de 28 de março de 2017)

II – o imposto relativo às operações próprias dos produtos será objeto de 

estorno de débito, de forma que o valor devido resulte em uma carga tributá-

ria de um inteiro e oitenta centésimos por cento; e (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

III – as operações sejam realizadas: (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.630, de 28 de março de 2017)

a) com carnes e derivados oriundos de aquisição de animal por estabe-

lecimento varejista que promova o abate por meios próprios ou através de 

abatedouros terceirizados localizados neste Estado; ou (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

b) em aquisições, por estabelecimento varejista, de carnes e derivados de 

Agroindústria Artesanal Rural. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 

de março de 2017)

§ 10 A redução de base de cálculo de que trata o inciso IX do caput aplica-

-se, também, na apuração da base de cálculo do ICMS – Substituição Tribu-

tária devido pelo estabelecimento industrial sediado neste Estado, e possua 

registro no Serviço de Inspeção Federal – SIF ou Serviço de Inspeção do 

Estado do Espírito Santo – SIE, nos termos da Lei n. 10.541, de 17 de junho 

de 2016. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

§ 11 O imposto relativo às operações próprias com os produtos de que 

trata o inciso IX do caput será objeto de estorno de débito, de forma que o 

valor a ser recolhido resulte em uma carga tributária de 1% (um por cento). 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)
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§ 12 A fruição do benefício previsto no inciso IX do caput fica condicionada 

a que o estabelecimento industrial esteja localizado neste Estado, e possua 

registro no SIF ou SIE, nos termos da Lei n. 10.541, de 2016. (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

§ 13 A fruição do benefício previsto no inciso X do caput somente se aplica 

à operação própria do responsável tributário por substituição, vedada a redu-

ção da base de cálculo do imposto devido no regime de substituição tributá-

ria. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 14 Para efeito de exigência do imposto devido em razão do diferencial 

de alíquotas, com fruição do benefício contido no inciso XI, nas aquisições de 

produtos constantes dos Anexos VII e VIII do Regulamento, o valor devido 

será calculado aplicando-se sobre a base de cálculo reduzida o percentual 

resultante da diferença das alíquotas interna e interestadual. (Dispositivo in-

cluído pela Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017) (Dispositivo revogado pela 

Lei n. 10.773, de 24 de novembro de 2017) (No período compreendido entre 

24 de novembro de 2017 a 21 de fevereiro de 2018 fica restabelecido este 

dispositivo, de acordo com a Lei n. 10.798/18)

§ 15 Para fins de cálculo do imposto incidente sobre as operações interes-

taduais com bens e mercadorias constantes dos Anexos VII, VIII e VIII-A do 

Regulamento, importados do exterior, destinadas a contribuintes do imposto, 

nos termos da Resolução n. 13, de 25 de abril de 2012, do Senado Federal, 

aplica-se a alíquota de 4% (quatro por cento). (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.698, de 11 de julho de 2017) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.773, 

de 24 de novembro de 2017) (No período compreendido entre 24 de novem-

bro de 2017 a 21 de fevereiro de 2018 fica restabelecido este dispositivo, de 

acordo com a Lei n. 10.798/18)

§ 16 O benefício disposto no inciso XIII: (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.698, de 11 de julho de 2017)

I – tem sua concessão condicionada à assinatura de Termo de Acordo com 

a Sefaz; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017)
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II – será concedido pelo prazo de até 15 (quinze) anos a contar da assina-

tura do Termo de Acordo, podendo ser renovado por igual período; (Disposi-

tivo incluído pela Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017)

III – tem sua fruição condicionada à realização de investimentos neste 

Estado no valor mínimo de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de 

reais); (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017)

IV – poderá ser usufruído pela empresa que realizar o investimento ou por 

sua controladora, desde que esta possua participação mínima de 51% (cin-

quenta e um por cento) da empresa controlada; (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.698, de 11 de julho de 2017)

V – requer que o percentual de exportação da indústria destinatária da 

operação corresponda a, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de sua produ-

ção; e (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017)

VI – poderá ser disciplinado no Regulamento. (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.698, de 11 de julho de 2017)

§ 17 Nas operações de que trata o disposto no inciso XV, deverá ser estor-

nado o saldo credor resultante da apuração do imposto considerando-se os 

produtos produzidos neste Estado, se houver. (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.698, de 11 de julho de 2017)

§ 18 A cada período de apuração os estabelecimentos referidos no inciso 

XV: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017)

I – deverão registrar separadamente, nos livros e documentos próprios, 

as aquisições e as saídas dos produtos de que trata este artigo, que tenham 

sido produzidos neste Estado; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.698, de 11 

de julho de 2017)

II – deverão apurar, separadamente, o saldo da conta corrente do imposto 

referente às operações com esses produtos; e (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.698, de 11 de julho de 2017)

III – poderão deixar de fazer a escrituração e a apuração em separado, 

nos termos dos incisos I e II, devendo, nesse caso, deixar de apropriar os 

créditos referentes à entrada da mercadoria no estabelecimento. (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017)
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Art. 5º-B Fica concedido crédito presumido: (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.630, de 28 de março de 2017)

I – de 5% (cinco por cento), nas operações interestaduais com couro, ve-

dada a utilização de quaisquer outros créditos; (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.630, de 28 de março de 2017)

II – de 5% (cinco por cento) do valor da operação, ao estabelecimento in-

dustrial, nas operações interestaduais com os produtos a seguir relacionados, 

desde que produzidos neste Estado, devendo o crédito relativo às aquisições 

dos insumos ser limitado ao percentual de 7% (sete por cento): (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

a) massas alimentícias não cozidas, nem recheadas ou preparadas, clas-

sificadas na posição 1902 da NCM; e (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, 

de 28 de março de 2017)

b) pães, biscoitos e bolachas, de todos cereais, sem recheio ou cobertu-

ra, classificados na posição 1905 da NCM; (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.630, de 28 de março de 2017)

III – de 80% (oitenta por cento) do saldo devedor do período, ao esta-

belecimento moageiro, nas operações interestaduais com farinha de trigo e 

mistura pré-preparada de farinha de trigo, observado o seguinte: (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

a) fica assegurada a manutenção integral dos créditos relativos à aquisi-

ção dos insumos, independentemente de haver saldo devedor no período; e 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

b) o crédito presumido só será concedido no período de apuração em que 

houver saldo devedor do imposto; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 

28 de março de 2017)

IV – de 90% (noventa por cento) do saldo devedor do imposto, nas ope-

rações interestaduais, no período de apuração em que houver saldo devedor, 

ao estabelecimento exclusivamente industrial localizado no território espírito-
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-santense, que opere com os seguintes produtos, desde que produzidos neste 

Estado, observado o disposto no parágrafo único: (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

a) carne de gado bovino, ovino, bufalino e leporídeo e produtos comestí-

veis resultantes de sua matança: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 

28 de março de 2017)

1. submetidos à salga, secagem ou desidratação; ou(Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

2. frescos, refrigerados ou congelados; (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.630, de 28 de março de 2017)

b) carnes de animais das espécies caprinas, frescas, refrigeradas ou con-

geladas; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

c) carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, 

salgados ou salmourados, resultantes do abate de caprinos; (Dispositivo in-

cluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

d) enchidos (embutidos) e produtos semelhantes, de carne, de miudezas 

ou sangue; salsicha, linguiça; mortadela; outras preparações e conservas de 

carne, de miudezas ou sangue; e (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 

28 de março de 2017)

e) demais produtos industrializados, resultantes do abate de leporídeos e 

de gado bovino, bufalino, caprino, ovino e suíno; e (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

V – de 12% (doze por cento), nas operações interestaduais com carnes e 

demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, em 

salmoura, simplesmente temperados, secos ou defumados, resultantes do 

abate de aves e de suínos, desde que produzidos neste Estado, vedada a 

utilização de quaisquer outros créditos, devendo o contribuinte estornar os 

créditos relativos à entrada de insumos ou dos produtos utilizados na sua 

produção. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)
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VI – de 100% (cem por cento) do imposto devido sobre as respectivas sa-

ídas nas operações interestaduais com os produtos de que trata o art. 5º-A, 

VIII, produzidos neste Estado, desde que promovidas por estabelecimentos 

de aquicultura e pesca situados neste Estado, observado o seguinte: (Dispo-

sitivo incluído pela Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017)

a) será emitida nota fiscal com destaque do imposto, quando devido; e 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017)

b) deverão ser estornados integralmente os créditos decorrentes da aquisi-

ção de mercadorias ou serviços utilizados na produção dos produtos de que tra-

ta este inciso. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017)

VII – que resulte em carga tributária efetiva equivalente a 4,675% (quatro 

inteiros e seiscentos e setenta e cinco milésimos por cento) nas saídas inter-

nas destinadas à revenda dos produtos resultantes do processo de industria-

lização de plásticos, observado o seguinte: (Dispositivo incluído pela Lei n. 

11.022, de 26 de julho de 2019)

a) os créditos relativos a quaisquer aquisições devem ser integralmente 

estornados; (Dispositivo incluído pela Lei n. 11.022, de 26 de julho de 2019)

b) o estabelecimento industrial beneficiário deve estar inscrito no CNPJ 

com atividade econômica principal identificada no CNAE 2223-4/00 ou 2229-

3/03; (Dispositivo incluído pela Lei n. 11.022, de 26 de julho de 2019)

c) fica vedado o aproveitamento do benefício previsto neste inciso cumulati-

vamente a qualquer outro que envolva o recolhimento do ICMS nas operações 

internas; (Dispositivo incluído pela Lei n. 11.022, de 26 de julho de 2019)

d) para efeito de destaque do imposto e emissão da nota fiscal referente às 

saídas internas, deve-se observar a alíquota interna prevista para o respectivo 

produto. (Dispositivo incluído pela Lei n. 11.022, de 26 de julho de 2019)

VIII – de 70% (setenta por cento) do imposto devido nas operações in-

terestaduais de saída de vidro produzido por estabelecimento industrial lo-

calizado neste Estado, observado o seguinte: (Dispositivo incluído pela Lei n. 

11.105, de 21 de fevereiro de 2020)
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a) a cada período de apuração, deve ser indicado o percentual corres-

pondente às saídas beneficiadas com crédito presumido, em relação ao total 

das saídas promovidas pelo estabelecimento; (Dispositivo incluído pela Lei n. 

11.105, de 21 de fevereiro de 2020)

b) o percentual encontrado na forma da alínea “a” deve ser aplicado sobre 

o montante do crédito relativo às entradas no período, excluído o crédito re-

lativo às exportações, se houver; (Dispositivo incluído pela Lei n. 11.105, de 

21 de fevereiro de 2020)

c) o valor do imposto a recolher deve ser apurado, sendo o resultante do 

valor do débito registrado pelo estabelecimento, relativo às operações in-

terestaduais alcançadas pelo benefício, subtraído do crédito encontrado de 

acordo com alínea “b”; (Dispositivo incluído pela Lei n. 11.105, de 21 de fe-

vereiro de 2020)

d) sobre o valor do imposto a recolher encontrado de acordo com a alínea 

“c”, deve ser aplicado o percentual do crédito presumido, em conformidade 

com o termo de acordo celebrado com o beneficiário; e (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 11.105, de 21 de fevereiro de 2020)

e) para efeito de destaque do imposto e emissão da nota fiscal, deve-se 

observar a alíquota interestadual prevista para o respectivo produto. (Dispo-

sitivo incluído pela Lei n. 11.105, de 21 de fevereiro de 2020)

IX – correspondente ao valor do imposto destinado pelos contribuintes 

a projetos culturais credenciados pela Secretaria de Estado da Cultura, ob-

servado o seguinte (Convênio ICMS 77/19): (Dispositivo incluído pela Lei n. 

11.246, de 7 de abril de 2021)

a) fica limitado a 2% (dois por cento) da arrecadação anual do imposto 

relativa ao exercício anterior, excluída a parcela do imposto pertencente aos 

municípios; (Dispositivo incluído pela Lei n. 11.246, de 7 de abril de 2021)

b) para a apuração da parte do valor do imposto a recolher que poderá 

ser destinada aos projetos culturais, o Regulamento fixará os percentuais 

aplicáveis ao valor do saldo devedor do imposto apurado pelo contribuinte, 

de acordo com escalonamento por faixas de saldo devedor anual; (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 11.246, de 7 de abril de 2021)
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c) ato do Secretário de Estado da Fazenda fixará, em cada exercício, o 

montante máximo de recursos disponíveis para captação aos projetos cultu-

rais credenciados, que não poderá exceder ao limite previsto na alínea “a”; 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 11.246, de 7 de abril de 2021)

d) a concessão de incentivos deverá ser destinada a projetos culturais de 

interesse público, conforme definido no Regulamento; (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 11.246, de 7 de abril de 2021)

e) a Secretaria de Estado da Cultura deverá definir em ato normativo pró-

prio: (Dispositivo incluído pela Lei n. 11.246, de 7 de abril de 2021)

1. os procedimentos internos para aprovação e credenciamento dos pro-

jetos culturais;

2. a forma de publicação, divulgação e concessão dos projetos aprovados;

3. o método de monitoramento, acompanhamento, fiscalização e controle 

da realização e execução dos projetos aprovados; e

4. a forma de publicação e divulgação dos benefícios fiscais concedidos, 

inclusive no Portal da Transparência do Estado; e

f) a Secretaria de Estado da Cultura deverá, quando solicitada, prestar 

informações à Secretaria de Estado da Fazenda e aos demais órgãos fiscaliza-

dores; (Dispositivo incluído pela Lei n. 11.246, de 7 de abril de 2021)

X – correspondente ao valor do imposto destinado pelos contribuintes a 

projetos desportivos credenciados pela Secretaria de Estado de Esportes e 

Lazer, observado o seguinte (Convênio ICMS 141/11): (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 11.246, de 7 de abril de 2021)

a) fica limitado a 0,5% (cinco décimos por cento) da arrecadação anual 

do imposto relativa ao exercício anterior, excluída a parcela do imposto per-

tencente aos municípios; (Dispositivo incluído pela Lei n. 11.246, de 7 de 

abril de 2021)

b) para a apuração da parte do valor do imposto a recolher que poderá ser 

destinada aos projetos desportivos, o Regulamento fixará os percentuais apli-

cáveis ao valor do saldo devedor do imposto apurado pelo contribuinte, que 
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poderão variar de 0,01% (um centésimo por cento) a 3% (três por cento), de 

acordo com escalonamento por faixas de saldo devedor anual; (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 11.246, de 7 de abril de 2021)

c) ato do Secretário de Estado da Fazenda fixará, em cada exercício, o 

montante máximo de recursos disponíveis para captação aos projetos des-

portivos credenciados, que não poderá exceder ao limite previsto na alínea 

“a”; (Dispositivo incluído pela Lei n. 11.246, de 7 de abril de 2021)

d) a concessão de incentivos deverá ser destinada a projetos desportivos 

de interesse público, conforme definido no Regulamento; (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 11.246, de 7 de abril de 2021)

e) a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer deverá definir em ato nor-

mativo próprio: (Dispositivo incluído pela Lei n. 11.246, de 7 de abril de 2021)

1. os procedimentos internos para aprovação e credenciamento dos pro-

jetos desportivos;

2. a forma de publicação, divulgação e concessão dos projetos aprovados;

3. o método de monitoramento, acompanhamento, fiscalização e controle 

da realização e execução dos projetos aprovados; e

4. a forma de publicação e divulgação dos benefícios fiscais concedidos, 

inclusive no Portal da Transparência do Estado; e

f) a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer deverá, quando solicitada, 

prestar informações à Secretaria de Estado da Fazenda e aos demais órgãos 

fiscalizadores. (Dispositivo incluído pela Lei n. 11.246, de 7 de abril de 2021)

Parágrafo único. O estabelecimento amparado pelo benefício de que trata 

o inciso IV do caput, que promover a saída de outros produtos, deverá pro-

ceder à apuração do imposto em separado para os produtos não sujeitos ao 

benefício. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

Art. 5º-C Os contribuintes, nas operações realizadas no âmbito do Regime 

Aduaneiro Especial de Exportação e de Importação de Bens Destinados às Ati-

vidades de Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural – RE-

PETRO-SPED –, observarão o disposto no Convênio ICMS 03/18 e fruirão dos 

seguintes benefícios: (Redação dada pela Lei n. 10.814, de 2 de abril de 2018)
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I – redução da base de cálculo do imposto nas operações de que trata a 

cláusula primeira do Convênio ICMS 03/18, de forma que a carga tributária 

seja equivalente a 3% (três por cento), sem apropriação do crédito corres-

pondente; (Redação dada pela Lei n. 10.814, de 2 de abril de 2018)

II – isenção do imposto nas operações de que tratam as cláusulas segun-

da, terceira e oitava do Convênio ICMS 03/18; e (Redação dada pela Lei n. 

10.814, de 2 de abril de 2018)

III – dispensa do estorno do crédito do imposto nas operações de que 

trata a cláusula terceira do Convênio ICMS 03/18. (Redação dada pela Lei n. 

10.814, de 2 de abril de 2018)

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se exclusivamente à aquisição no mer-

cado interno ou à importação de bem ou mercadoria do exterior por pessoa 

jurídica: (Redação dada pela Lei n. 10.814, de 2 de abril de 2018)

I – detentora de concessão ou autorização para exercer, no País, ativida-

des de exploração e produção de petróleo e gás natural definidas pela Lei n. 

9.478, de 06 de agosto de 1997; (Redação dada pela Lei n. 10.814, de 2 de 

abril de 2018)

II – detentora de cessão onerosa nos termos da Lei n. 12.276, de 30 de 

junho de 2010; (Redação dada pela Lei n. 10.814, de 2 de abril de 2018)

III – detentora de contrato em regime de partilha de produção nos termos 

da Lei n. 12.351, de 22 de dezembro de 2010; (Redação dada pela Lei n. 

10.814, de 2 de abril de 2018)

IV – contratada pelas empresas listadas nos incisos I, II e III deste pa-

rágrafo para a prestação de serviços destinados à execução das atividades 

objeto da concessão, autorização, cessão onerosa ou partilha, bem assim às 

subcontratadas; e (Redação dada pela Lei n. 10.814, de 2 de abril de 2018)

V – importadora autorizada pela contratada, na forma do inciso IV, quando 

esta não for sediada no país. (Redação dada pela Lei n. 10.814, de 2 de abril 

de 2018)
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§ 2º A fruição dos benefícios previstos neste artigo fica condicionada: (Re-

dação dada pela Lei n. 10.814, de 2 de abril de 2018)

I – a que os bens e mercadorias sejam desonerados dos tributos federais, 

em razão de isenção, suspensão ou alíquota zero; e (Redação dada pela Lei 

n. 10.814, de 2 de abril de 2018)

II – a que, sem prejuízo das demais exigências, a utilização e a escritu-

ração do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, pelo contribuinte. 

(Redação dada pela Lei n. 10.814, de 2 de abril de 2018)

§ 3º O inadimplemento das condições previstas neste artigo tornará exi-

gível o imposto, com os devidos acréscimos legais. (Redação dada pela Lei n. 

10.814, de 2 de abril de 2018)

§ 4º A fruição dos benefícios de que trata este artigo implica desistência 

dos recursos administrativos e das ações judiciais, bem como renúncia irre-

tratável a qualquer direito em sede administrativa ou judicial que questionem 

a incidência do imposto sobre importação de bens ou mercadorias sem trans-

ferência da propriedade, referentes a fatos geradores anteriores ao início da 

vigência desta Lei. (Redação dada pela Lei n. 10.814, de 2 de abril de 2018)

§ 5º O disposto no § 4º não se aplica a questionamentos anteriores à vi-

gência do Decreto n. 2.113-R, de 14 de agosto de 2008. (Redação dada pela 

Lei n. 10.814, de 2 de abril de 2018)

§ 6º O disposto nos incisos I e II do § 1º da cláusula oitava do Convênio 

ICMS 03/18 aplica-se, respectivamente, aos bens e mercadorias importados: 

(Redação dada pela Lei n. 10.814, de 2 de abril de 2018)

I – até 27 de novembro de 2007, nos termos e condições previstos no De-

creto n. 4.566-N, de 20 de dezembro de 1999; e (Redação dada pela Lei n. 

10.814, de 2 de abril de 2018)

II – até 31 de dezembro de 2017, nos termos e condições previstos no 

Decreto n. 2.113-R, de 2008. (Redação dada pela Lei n. 10.814, de 2 de abril 

de 2018)
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§ 7º O Regulamento tratará dos procedimentos necessários à aplicação 

do Regime previsto neste artigo, observado o disposto no § 2º da cláusula 

oitava e na cláusula nona do Convênio ICMS 03/18. (Redação dada pela Lei 

n. 10.814, de 2 de abril de 2018)

Art. 5º-D Fica concedida, até 31 de dezembro de 2022, com base no § 8º 

da Lei Complementar n. 160, de 07 de agosto de 2017, e na cláusula décima 

terceira do Convênio ICMS n. 190/2017, a isenção de ICMS nas operações de 

saídas internas de energia elétrica fornecida pela distribuidora à unidade con-

sumidora, na quantidade correspondente à energia injetada na rede de dis-

tribuição somada aos créditos de energia ativa originados, no mesmo mês ou 

em meses anteriores, na própria unidade consumidora ou em outra unidade 

de mesma titularidade, desde que o responsável pela unidade tenha aderido 

ao sistema de compensação de energia elétrica, nos termos estabelecidos 

nesta Lei. (Dispositivo incluído pela Lei n. 11.253, de 8 de abril de 2021)

§ 1º Poderão aderir ao sistema de compensação de energia elétrica os 

consumidores responsáveis por unidade consumidora com microgeração ou 

minigeração distribuída de energia solar fotovoltaica que se enquadre em 

uma das seguintes categorias: (Dispositivo incluído pela Lei n. 11.253, de 8 

de abril de 2021)

I – unidade consumidora integrante de empreendimento de múltiplas uni-

dades consumidoras;

II – unidade consumidora caracterizada como de geração compartilhada; ou

III – unidade consumidora caracterizada como de autoconsumo remoto.

§ 2º A isenção de que trata o caput fica limita à: (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 11.253, de 8 de abril de 2021)

I – microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica solar 

fotovoltaica com potência instalada menor ou igual a 75kW (setenta e cinco 

quilowatts), conectada na rede de distribuição por meio de instalações de 

unidades consumidoras;
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II – minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica solar 

fotovoltaica com potência instalada superior a 75kW (setenta e cinco qui-

lowatts) e menor ou igual a 5MW (cinco megawatts), conectada na rede de 

distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras.

§ 3º A isenção prevista no caput deste artigo não se aplica ao custo de 

disponibilidade, à energia reativa, à demanda de potência, aos encargos de 

conexão e a quaisquer outros valores cobrados pela distribuidora. (Dispositi-

vo incluído pela Lei n. 11.253, de 8 de abril de 2021)

§ 4º Podem beneficiar-se do incentivo previsto neste artigo as sociedades 

empresárias que venham a realizar novos projetos econômicos compatíveis 

com os objetivos do Programa de Geração de Energias Renováveis do Espírito 

Santo - GERAR e em observância aos procedimentos definidos em decreto do 

Executivo. (Dispositivo incluído pela Lei n. 11.253, de 8 de abril de 2021)

Art. 6º As isenções, incentivos ou os benefícios fiscais concedidos, não 

condicionados a contraprestação de obrigações, serão suspensos até por um 

ano, se o contribuinte infringir quaisquer das disposições contidas na legisla-

ção de regência do imposto.

Art. 6º As isenções, incentivos ou os benefícios fiscais concedidos, não 

condicionados à contraprestação de obrigações, serão suspensos, se o contri-

buinte infringir quaisquer das disposições contidas na legislação de regência 

do imposto. (Redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

Art. 7º Será definitivamente cancelado o favor:

I – quando a infração consistir na falta de pagamento de débitos fiscais, 

no todo ou em parte, por dois períodos consecutivos ou quatro alternados;

II – quando verificada a inobservância nas condições e requisitos exigidos 

para a concessão, ou a extinção dos mesmos.

Art. 8º Nenhum favor será suspenso ou cancelado, sem que se ofereça 

ampla oportunidade ao contribuinte de contestar a falta arguida. (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)
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CAPÍTULO IV

DA SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO IMPOSTO

Art. 9º Sem prejuízo das demais situações previstas na legislação aplicá-

vel, a cobrança do imposto poderá ser suspensa quando o destinatário estiver 

localizado no território deste Estado e se revestir da qualidade de contribuinte 

do imposto.

Parágrafo único. A Lei disporá sobre as hipóteses de suspensão, o controle 

e as obrigações acessórias a serem cumpridas pelos contribuintes beneficiá-

rios da suspensão.

Parágrafo único. O Regulamento disporá sobre as hipóteses de suspensão 

e sobre o controle das obrigações acessórias a serem cumpridas pelos contri-

buintes beneficiários da suspensão. (Redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 

de março de 2003)

CAPÍTULO V

DO DIFERIMENTO

Art. 10. O pagamento do imposto poderá ser diferido consoante dispuser 

a Lei.

Parágrafo único. Encerrado o diferimento, o imposto será recolhido nos 

prazos e formas regulamentares, mesmo que as saídas ou as prestações sub-

sequentes ocorram com isenção, imunidade ou não incidência.

Art. 10. O lançamento e o pagamento do imposto poderão ser diferidos 

conforme dispuser o Regulamento. (Redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de 

março de 2003)

§ 1º Encerrado o diferimento, o imposto será recolhido nos prazos e for-

mas regulamentares, mesmo que as saídas ou as prestações subsequentes 

ocorram com isenção, imunidade ou não incidência. (Parágrafo único trans-

formado em §1º e redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)
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§ 2º O diferimento do imposto nas operações com mercadorias importa-

das ao abrigo da Lei n. 2.508, de 22 de maio de 1970, terá como termo inicial 

a data em que ocorrer a saída, a qualquer título, da mercadoria importada do 

estabelecimento do importador. (Dispositivo incluído pela Lei n. 7.457, de 31 

de março de 2003)

§ 2º O diferimento do imposto nas operações com mercadorias importa-

das ao abrigo da Lei n. 2.508, de 22.5.1970, terá como termo final a data em 

que ocorrer a saída, a qualquer título, da mercadoria importada do estabele-

cimento do importador. (Redação dada pela Lei n. 9.937, de 22 de novembro 

de 2012)

CAPÍTULO VI

DA BASE DE CÁLCULO

Art. 11. A base de cálculo do imposto é:

I – na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 3º, o 

valor da operação;

II – na hipótese do inciso II do art. 3º, o valor da operação, compreenden-

do mercadoria e serviço;

III – na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal 

e de comunicação, o preço do serviço;

IV – no fornecimento de que trata o inciso VIII do art. 3º:

a) o valor da operação, na hipótese da alínea “a”;

b) o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada, na hipótese 

da alínea “b”;

V – na hipótese do inciso IX do art. 3º, a soma das seguintes parcelas:

V – nas hipóteses dos incisos IX e XV do art. 3º, a soma das seguintes 

parcelas. (Redação dada pela Lei n. 7.295, de 01 de agosto de 2002)

a) o valor da mercadoria ou bem constante dos documentos de importa-

ção, observado o disposto no art. 12;

b) imposto de Importação;
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c) imposto sobre Produtos Industrializados;

d) imposto sobre operações de câmbio; e

e) quaisquer despesas aduaneiras;

e) quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras, 

assim entendidos os valores pagos ou devidos à repartição alfandegária até o 

momento do desembaraço da mercadoria, tais como taxas e os decorrentes 

de diferença de peso, erro na classificação fiscal ou multa por infração. (Re-

dação dada pela Lei n. 7.295, de 01 de agosto de 2002)

e) quaisquer despesas aduaneiras; (Redação dada pela Lei n. 7.684, de 

18 de dezembro de 2003)

e) quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduanei-

ras; (Redação dada pela Lei n. 7.965, de 28 de dezembro de 2004)

f) o montante do próprio imposto. (Dispositivo incluído pela Lei n. 7.457, 

de 31 de março de 2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 7.965, de 28 de 

dezembro de 2004)

VI – na hipótese do inciso X do art. 3º, o valor da prestação do serviço, acres-

cido, se for o caso, de todos os encargos relacionados com a sua utilização;

VII – no caso do inciso XI do art. 3º, o valor da operação acrescido do va-

lor dos impostos de importação e sobre produtos industrializados e de todas 

as despesas cobradas ou debitadas ao adquirente;

VIII – na hipótese do inciso XII do art. 3º, aplica-se o disposto no art. 16; e

IX – nas hipóteses dos incisos XIII e XIV do art. 3º, o valor da operação 

ou da prestação no Estado de origem.

X – em relação ao regime de antecipação parcial do imposto, estabeleci-

do no art. 3º-A, o valor da operação interestadual constante no documento 

fiscal de aquisição. (Dispositivo incluído pela Lei n. 11.181, de 29 de setem-

bro de 2020)

§ 1º Integra a base de cálculo do imposto:

§ 1º Integram a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do in-

ciso V do caput: (Redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)
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I – o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque 

mera indicação para fins de controle;

II – o valor correspondente a:

a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, 

bem como descontos concedidos sob condição;

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por 

sua conta e ordem e seja cobrado em separado.

§ 2º Não integra a base de cálculo do imposto o montante do imposto 

sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contri-

buintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, 

configurar fato gerador de ambos os impostos.

§ 3º No caso do inciso IX, o imposto a pagar será o valor resultante da 

aplicação do percentual equivalente à diferença entre a alíquota interna e a 

interestadual, sobre o valor ali previsto.

§ 4º Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro 

Estado, pertencente ao mesmo titular, a base de cálculo do imposto é:

I – o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria;

II – o custo da mercadoria produzida, assim entendido a soma do custo 

da matéria-prima, material secundário, mão de obra e acondicionamento; e

III – tratando-se de mercadoria não industrializada, o seu preço corrente 

no mercado atacadista do estabelecimento remetente.

§ 5º Nas operações e prestações interestaduais entre estabelecimentos 

de contribuintes diferentes, caso haja reajuste do valor depois da remessa 

ou da prestação, a diferença fica sujeita ao imposto no estabelecimento do 

remetente ou do prestador.

§ 6º A base de cálculo do imposto, nas operações referidas no art. 10, § 

2º, será o valor da respectiva saída. (Dispositivo incluído pela Lei n. 7.457, 

de 31 de março de 2003)
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§ 7º O recolhimento do imposto, calculado na forma do parágrafo anterior, 

extingue a obrigação tributária diferida nos termos do art. 10, § 2º. (Dispo-

sitivo incluído pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

Art. 12. O preço de importação expresso em moeda estrangeira será con-

vertido em moeda nacional pela mesma taxa de câmbio utilizada no cálculo 

do imposto de importação, sem qualquer acréscimo ou devolução posterior se 

houver variação da taxa de câmbio até o pagamento efetivo do preço.

Parágrafo único. O valor fixado pela autoridade aduaneira para base de 

cálculo do imposto de importação, nos termos da Lei aplicável, substituirá o 

preço declarado.

Art. 13. Nas prestações sem preço determinado, a base de cálculo do im-

posto é o valor corrente do serviço, no local da prestação; e na falta do valor 

a que se referem os incisos I e VIII do art. 11, a base de cálculo do imposto é:

I – o preço corrente da mercadoria ou de seu similar, no mercado ataca-

dista do local da operação ou, na sua falta, no mercado atacadista regional, 

caso o remetente seja produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia;

II – o preço FOB estabelecimento industrial à vista, caso o remetente seja 

industrial; e

III – o preço FOB estabelecimento comercial à vista, na venda a outros 

comerciantes ou industriais, caso o remetente seja comerciante.

§ 1º Para aplicação dos incisos II e III do caput, adotar-se-á sucessiva-

mente:

I – o preço efetivamente cobrado pelo estabelecimento remetente na ope-

ração mais recente;

II – caso o remetente não tenha efetuado venda de mercadoria, o preço 

corrente da mercadoria ou de seu similar no mercado atacadista do local da 

operação ou, na falta deste, no mercado atacadista regional.

§ 2º Na hipótese do Inciso III do caput, se o estabelecimento remetente 

não efetuar vendas a outros comerciantes ou industriais ou, em qualquer 

caso, se não houver mercadoria similar, a base de cálculo será equivalente a 

75% (setenta e cinco por cento) do preço de venda corrente no varejo.
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Art. 14. Quando o valor do frete, cobrado por estabelecimento perten-

cente ao mesmo titular da mercadoria ou por outro estabelecimento de em-

presa que com aquele mantenha relação de interdependência, exceder os 

níveis normais de preços em vigor, no mercado local, para serviço semelhan-

te, constantes de tabelas elaboradas pelos órgãos competentes, o valor exce-

dente será havido como parte do preço da mercadoria.

Parágrafo único. Considerar-se-ão interdependentes duas empresas quando:

I – uma delas, por si, seus sócios ou acionistas, e respectivos cônjuges ou 

filhos menores, for titular de mais de 50% (cinquenta por cento) do capital 

da outra;

II – uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de diretor, ou 

sócio com funções de gerência, ainda que exercidas sob outra denominação; e

III – uma delas, locar ou transferir a outra, a qualquer título, veículo des-

tinado ao transporte de mercadorias.

Art. 15. O valor mínimo das operações ou prestações poderá ser fixado 

em pauta expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda.

§ 1º A pauta poderá ser modificada, a qualquer tempo, para a inclusão ou 

exclusão de mercadoria ou serviço.

§ 2º Vetado.

§ 3º Havendo discordância em relação ao valor fixado, caberá ao con-

tribuinte comprovar a exatidão do valor por ele declarado, que prevalecerá 

como base de cálculo.

§ 4º Nas operações interestaduais, a aplicação do disposto neste artigo 

dependerá da celebração de acordo entre os Estados envolvidos na operação, 

para estabelecer os critérios de fixação dos valores.

Art. 16. A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será:

I – em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitan-

tes, o valor da operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído;

II – em relação às operações ou prestações subsequentes, obtida pelo 

somatório das parcelas seguintes:
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a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tri-

butário ou pelo substituído intermediário;

b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobra-

dos ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço;

c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou 

prestações subsequentes.

§ 1º Na hipótese de responsabilidade tributária em relação às operações 

ou prestações antecedentes, o imposto devido pelas referidas operações ou 

prestações será pago pelo responsável, quando:

I – da entrada ou recebimento da mercadoria ou do serviço;

I – da entrada ou recebimento da mercadoria, do bem ou do serviço; (Re-

dação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

II – da saída subsequente por ele promovida, ainda que isenta ou não 

tributada; e

III – ocorrer qualquer saída ou evento que impossibilite a ocorrência do 

fato determinante do pagamento do imposto.

§ 2º Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor, 

único ou máximo, seja fixado por órgão público competente, a base de cálcu-

lo do imposto, para fins de substituição tributária, é o referido preço por ele 

estabelecido.

§ 3º Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou impor-

tador, este será à base de cálculo para fins de substituição tributária, desde 

que seja efetivamente praticado pelo varejista.

§ 3º Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou impor-

tador, este será a base de cálculo para fins de substituição tributária. (Reda-

ção dada pela Lei n. 8.312, de 16 de junho de 2006)

§ 3º Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou impor-

tador, este será a base de cálculo para fins de substituição tributária, salvo a 

existência de preço estabelecido na forma do § 2º. (Redação dada pela Lei n. 

10.630, de 28 de março de 2017)
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§ 4º A margem a que se refere e alínea “c” do inciso II do caput será esta-

belecida em Lei, com base em preços usualmente praticados no mercado con-

siderado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através de 

informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos 

respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, 

observados os seguintes critérios:

§ 4º A margem a que se refere a alínea “c” do inciso II do caput des-

te artigo, será estabelecida com base em preços usualmente praticados no 

mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem 

ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidades re-

presentativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos 

preços coletados, observados os seguintes critérios: (Redação dada pela Lei 

n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003)

I – levantamento de preços efetuado por órgão oficial de pesquisa ou pela 

Secretaria de Estado da Fazenda;

II – no levantamento de que trata o inciso anterior, observar-se-á:

a) o preço praticado pelo industrial, fabricante ou importador e o preço à 

vista, efetivamente praticado pelo varejista; e

b) o levantamento deverá abranger um conjunto de municípios que re-

presente pelo menos 50% (cinquenta por cento) do Valor Adicionado Fiscal 

previsto na legislação que define o índice de participação dos municípios na 

arrecadação do imposto;

II – no levantamento de que trata o inciso anterior, observar-se-ão: (Re-

dação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

a) o preço de venda à vista no estabelecimento fabricante ou importador, 

incluídos o IPI, o frete, o seguro e as demais despesas cobradas do destina-

tário e excluído o valor do ICMS relativo à substituição tributária; (Redação 

dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)
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b) o preço de venda à vista no estabelecimento atacadista, incluídos o fre-

te, o seguro e as demais despesas cobradas do destinatário e excluído o valor 

do ICMS relativo à substituição tributária; (Redação dada pela Lei n. 7.457, 

de 31 de março de 2003)

c) o preço de venda à vista no varejo, incluídos o frete, o seguro e as 

demais despesas cobradas do adquirente; (Dispositivo incluído pela Lei n. 

7.457, de 31 de março de 2003)

d) não serão considerados os preços de promoção e aqueles submetidos a 

qualquer tipo de comercialização privilegiada; (Dispositivo incluído pela Lei n. 

7.457, de 31 de março de 2003)

III – a margem de que trata este parágrafo será atualizada e divulgada 

nos meses de junho e dezembro de cada ano, produzindo eficácia no semes-

tre subsequente.

III – o levantamento deverá abranger um conjunto de municípios que re-

presente pelo menos cinquenta por cento do valor adicionado fiscal previsto 

na legislação que define o índice de participação dos municípios na arrecada-

ção do imposto; (Redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

IV – a pesquisa, sempre que possível, considerará o preço da mercadoria 

cuja venda no varejo tenha ocorrido até trinta dias após a sua saída do esta-

belecimento fabricante, importador ou atacadista; (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

V – as informações resultantes da pesquisa deverão conter os dados ca-

dastrais dos estabelecimentos pesquisados, as respectivas datas das coletas 

de preços e demais elementos suficientes para demonstrar a veracidade dos 

valores obtidos; (Dispositivo incluído pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 

2003)

VI – as entidades representativas dos respectivos setores poderão reque-

rer, fundamentadamente, que a Secretaria de Estado da Fazenda providencie 

a atualização e a divulgação da margem de que trata este parágrafo, sempre 

que for necessária a adequação aos preços efetivamente praticados a consu-
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midor final, ficando resguardado à SEFAZ indeferir o pedido, quando não se 

verificar comprovada a necessidade de atualização. (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

§ 5º Quando a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto 

couber ao substituído intermediário, será considerada a margem de agrega-

ção resultante da aplicação do critério estabelecido no inciso II do § 4º.

§ 6º O imposto a ser pago por substituição tributária, na hipótese do inciso 

II do caput deste artigo, corresponderá à diferença entre o valor resultante 

da aplicação da alíquota prevista para as operações ou prestações internas 

sobre a respectiva base de cálculo e o valor do imposto devido pela operação 

ou prestação própria do substituto.

§ 7º A margem de agregação, a que se refere a alínea “c” do inciso II do 

caput deste artigo, constará de Anexo específico da Lei.

§ 7º A margem de valor agregado, inclusive lucro, a que se refere o inciso 

II, c, do caput, será revista e atualizada na hipótese de que trata o § 4º, VI, 

ou em face de acordos celebrados com outros Estados e o Distrito Federal, 

através de convênios ou protocolos, observados a forma e os critérios esta-

belecidos no referido parágrafo. (Redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de 

março de 2003)

§ 8º Em substituição ao disposto no inciso II, c, do caput, a base de cál-

culo em relação às operações ou prestações subsequentes poderá ser o preço 

a consumidor final usualmente praticado no mercado considerado, relativa-

mente ao serviço, à mercadoria ou sua similar, em condições de livre con-

corrência, adotando-se, para sua apuração, as regras estabelecidas no §4º. 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

§ 8º Em substituição ao disposto no inciso II do caput deste artigo, a base 

de cálculo em relação às operações ou prestações subsequentes poderá ser 

o preço a consumidor final usualmente praticado no mercado considerado, 

relativamente ao serviço, à mercadoria ou sua similar, em condições de livre 

concorrência, adotando-se, para sua apuração, as regras estabelecidas no § 

4º. (Redação dada pela Lei n. 7.965, de 28 de dezembro de 2004)
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§ 9º Ato do Secretário de Estado da Fazenda estabelecerá os procedi-

mentos necessários ao atendimento do disposto nos §§4º e 8º. (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

§ 9º A margem referida no § 4º e o preço a consumidor final a que se re-

ferem os §§ 8º e 10 serão publicados por meio de Ato do Secretário de Estado 

da Fazenda. (Redação dada pela Lei n. 10.919, de 9 de novembro de 2018)

§ 10 Nas operações com medicamentos para uso humano, a base de cál-

culo será o preço a consumidor final usualmente praticado no mercado consi-

derado, conforme o disposto no § 8º. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.919, 

de 9 de novembro de 2018)

Art. 17. Quando o cálculo do imposto tenha por base, ou tome em con-

sideração, o valor ou o preço de mercadorias, bens, serviços ou direitos, a 

autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou 

preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os 

esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo 

ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, 

avaliações contraditória, administrativa ou judicial.

Art. 18. O valor da operação ou da prestação poderá também ser arbitra-

do pela autoridade fiscal nas seguintes hipóteses, sem prejuízo da aplicação 

das penalidades cabíveis:

I – não exibição ou não entrega, ao Fisco, dos elementos necessários à 

comprovação do valor da operação ou da prestação, inclusive nos casos de 

perda ou extravio dos livros ou documentos fiscais;

II – declaração, nos documentos fiscais, de valores notoriamente inferio-

res ao preço corrente da mercadoria ou do serviço;

III – fundada suspeita de que os documentos fiscais não refletem o valor 

real da operação ou da prestação; e

IV – transporte, posse ou detenção de mercadoria desacompanhada de 

documentos fiscais.
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Art. 19. O disposto neste Capítulo não exclui a aplicação de outras nor-

mas relativas à base de cálculo decorrentes de acordos celebrados com ou-

tros Estados e o Distrito Federal.

CAPÍTULO VII

DA ALÍQUOTA

Art. 20. As alíquotas do Imposto quanto às Operações Relativas à Circula-

ção de Mercadorias e às Prestações de Serviços de Comunicação e de Trans-

porte Interestadual e Intermunicipal, são:

I – 17% (dezessete por cento):

a) nas operações realizadas no território do Estado, salvo o disposto nos 

Incisos III e IV;

b) no recebimento ou na entrada de mercadorias ou bens importados do 

exterior e sobre transporte iniciado no exterior, salvo o disposto no Inciso IV.

c) nas operações interestaduais destinadas a não contribuinte do imposto; 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 7.295, de 01 de agosto de 2002) (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

d) nas operações com óleo diesel; (Dispositivo incluído pela Lei n. 7.457, 

de 31 de março de 2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 8.098, de 27 de 

setembro de 2005)

e) a partir de 1º de janeiro de 2019, observado o disposto no § 6º, nas 

operações internas com os seguintes produtos, desde que produzidos de for-

ma artesanal, por estabelecimento industrial localizado neste Estado: (Dispo-

sitivo incluído pela Lei n. 10.798, de 8 de janeiro de 2018)

1. aguardente de cana-de-açúcar ou de melaço, classificadas no código 

NCM/SH 2208.40.00; e (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.798, de 8 de ja-

neiro de 2018)

2. vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álco-

ol, classificados na posição NCM/SH 2204; (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.798, de 8 de janeiro de 2018)
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II – 12% (doze por cento):

a) nas operações interestaduais que destinem mercadorias a contribuintes;

a) nas operações interestaduais que destinem mercadorias a contribuin-

tes, observado o disposto no inciso VII; (Redação dada pela Lei n. 9.907, de 

11 de setembro de 2012)

b) nas prestações de serviços de transporte interestadual e intermunici-

pal, exceto nas prestações de serviços de transporte aéreo interestadual de 

passageiro, carga e mala postal, para as quais fica estabelecida a alíquota de 

4% (quatro por cento);

c) no fornecimento de energia elétrica, consumida exclusivamente na pro-

dução agrícola, inclusive de irrigação;

d) no fornecimento de energia elétrica para consumidores de até 50 kwh;

e) nas saídas internas e interestaduais de leite e banana;

e) nas saídas internas de banana; (Redação dada pela Lei n. 10.840, de 

18 de maio de 2018)

f) nas operações internas e interestaduais realizadas com calcário e pedra 

marroada de mármore, adubos simples ou compostos e fertilizantes; e

g) nas entradas e saídas de mercadorias de cooperativas de consumo 

(servidores públicos). (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.416, de 23 de se-

tembro de 2015)

h) para automóveis de passageiros e utilitários e veículos de carga com 

capacidade de até uma tonelada e meia (1.500 kg). (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 7.148, de 24 de abril de 2002)

h) nas operações internas e de importação com veículos automoto-

res classificados nos códigos 8702.90.0000, 8703.21.9900, 8703.22.0101, 

8703.22.0199, 8703.22.0201, 8703.22.0299, 8703.22.0400, 8703.22.0501, 

8703.22.0599, 9703.22.9900, 8703.23.0101, 8703.23.0199, 8703.23.0201, 

8703.23.0299, 8703.23.0301, 8703.23.0399, 8703.23.0401, 8703.23.0499, 

8703.23.0700, 8703.23.0500, 8703.23.1001, 8703.23.1002, 8703.23.1099, 

8703.23.9900, 8703.24.0101, 8703.24.0199, 8703.24.0201, 8703.24.0299, 
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8703.24.0300, 8703.24.9900, 8703.24.0500, 8703.24.0801, 8703.24.0899, 

8703.24.9900, 8703.32.0400, 8703.24.0500, 8703.32.0600, 8703.33.0200, 

8703.33.0400, 8703.33.0600, 8703.33.0900, 8704.21.0200 e 8704.31.0200, 

8711, 8701.20.0200, 8701.20.9900, 8702.10.0100, 8702.10.0200, 

8702.10.9900, 8704.21.0100, 8704.22.0100, 8704.23.0100, 8704.31.0100, 

8704.32.0100, 8704.32.9900, 8706.00.0100 e 8706.00.0200 da Nomencla-

tura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH, quando tais 

operações forem realizadas sob o regime jurídico-tributário da sujeição pas-

siva por substituição, com retenção do imposto relativo às operações subse-

quentes; (Redação dada pela Lei n. 7.295, de 01 de agosto de 2002)

h) nas operações internas e de importação com veículos automotores clas-

sificados nos códigos 8701.20.00, 8701.20.0200, 8701.20.9900, 8702.10.00, 

8702.10.0100, 8702.10.0200, 8702.10.9900, 8702.90.0000, 8703.21.9900, 

8703.22.0101, 8703.22.0199, 8703.22.0201, 8703.22.0299, 8703.22.0400, 

8703.22.0501, 8703.22.0599, 8703.22.9900, 8703.23.0101, 8703.23.0199, 

8703.23.0201, 8703.23.0299, 8703.23.0301, 8703.23.0399, 8703.23.0401, 

8703.23.0499, 8703.23.0700, 8703.23.0500, 8703.23.1001, 8703.23.1002, 

8703.23.1099, 8703.23.9900, 8703.24.0101, 8703.24.0199, 8703.24.0201, 

8703.24.0299, 8703.24.0300, 8703.24.0500, 8703.24.0801, 8703.24.0899, 

8703.24.9900, 8703.32.0400, 8703.32.0600, 8703.33.0200, 8703.33.0400, 

8703.33.0600, 8703.33.0900, 8704.21, 8704.22, 8704.23, 8704.31, 8704.32, 

8706.0010, 8706.00.0100, 8706.00.0200, 8706.00.90 e 8711, da Nomencla-

tura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado – NBM/SH; (Redação 

dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003) (Código “8711” excluído 

pela Lei n. 10.416, de 23 de setembro de 2015) (Código “8711” incluído pela 

Lei n. 10.499, de 02 de março de 2016)

i) para operações com os veículos constantes do seguinte Anexo Único. 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 7.249 de 11 de julho de 2002)

i) óleo diesel; (Redação dada pela Lei n. 7.295, de 01 de agosto de 2002)
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j) nas operações de que trata o art. 10, § 2º, exceto nas saídas do impor-

tador para estabelecimento varejista ou para consumidor final, estabelecidos 

neste Estado; (Dispositivo incluído pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

j) nas operações de que trata o artigo 10, § 2º, exceto nas saídas do im-

portador para estabelecimento varejista estabelecido neste Estado ou para 

consumidor final. (Redação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 

2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017)

k) óleo diesel; (Dispositivo incluído pela Lei n. 8.098, de 27 de setembro 

de 2005)

k) óleo diesel e biodiesel (B-100) (Redação dada pela Lei n. 9.937, de 22 

de novembro de 2012)

l) nas operações internas com os produtos classificados nos códigos NCM/

SH 8903.92.00 e 8903.99.00; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.907, de 11 

de setembro de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.416, de 23 de se-

tembro de 2015)

m) nas operações com mercadorias listadas nos Anexos VII e VIII do Re-

gulamento; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.773, de 24 de novembro de 

2017)

n) até 31 de dezembro de 2018, nas operações internas de que trata o 

inciso I, “e”, observado o disposto no § 6º; (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.798, de 8 de janeiro de 2018)

o) nas saídas internas de leite, exceto leite longa vida (UHT - Ultra High 

Temperature) em recipiente com conteúdo igual ou inferior a dois litros produ-

zido em outra unidade da Federação; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.840, 

de 18 de maio de 2018)

p) nas saídas de medicamentos de uso humano genéricos ou similares, 

desde que promovidas por atacadista que comercialize no mínimo 80% (oiten-

ta por cento) em operações internas; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.919, 

de 9 de novembro de 2018 - promulgado no D.O. de 27/11/2018) (Dispositi-

vo revogado pela Lei n. 10.965/2019, de 3 de janeiro de 2019)
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III – 25% (vinte e cinco por cento) nas operações internas com energia 

elétrica, salvo as disposições “c” e “d” do Inciso II;

IV – 25% (vinte e cinco por cento) nas prestações de serviço de comunica-

ção, inclusive rádios e televisões, assinaturas, assinaturas de ramal, aluguel 

de linha telefônica, aluguel de equipamentos sobre serviços suplementares e 

eventuais realizados no território do Estado e nas operações internas, inclu-

sive de importação, realizadas com bens e mercadorias abaixo classificados 

segundo a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias SISTEMA HARMONIZADO 

- NBM/SH:

IV – vinte e cinco por cento nas prestações de serviços de comunicação 

realizadas no território do Estado e nas operações internas, inclusive de im-

portação, realizadas com bens e mercadorias abaixo classificados segundo 

a Nomenclatura Brasileira de Mercadoria - Sistema Harmonizado - NBM/SH: 

(Redação dada pela Lei n. 7.337, de 14 de outubro de 2002)

a) motocicletas de cilindrada igual ou superior a 180 centímetros cúbicos, 

classificadas nos códigos- 8711.20.9900 e 8711.30 a 87.11.50.0000; (Dispo-

sitivo revogado pela Lei n. 9.830, de 08 de maio de 2012)

b) armas e munições, suas partes e acessórios, classificados no capítulo 93;

c) embarcações de esportes e recreação, classificadas na posição 8903;

d) bebidas alcoólicas, classificadas nas posições 2204, 2205, 2206, 

2207.20 e 2208;

d) bebidas alcoólicas classificadas nas posições 2203 a 2206, 2207.20 e 

2208; (Redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

e) fumo e seus sucedâneos manufaturados, classificados no Capítulo 24;

f) joias e bijuterias, classificadas nas posições 7113, 7114, 7116 e 7117;

g) perfumes e cosméticos, classificados nas posições 3303, 3304, 3305 

e 3307;

h) peleteria e suas obras e peleteria artificial, classificadas nos códigos 

4303.10.9900 e 4303.90.9900;
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i) asas-delta, balões e dirigíveis, classificados nos códigos 8801.10.0200 

e 8801.90.0100;

j) fogos de artifícios, classificados na posição 3604.10;

k) aparelhos de saunas elétricos, classificados no código 85169.79.0800;

l) aparelhos transmissores e receptores do tipo “WALKIE-TALKIE”, classifi-

cados no código 8525.20.0104;

m) binóculos, classificados na posição 9905.10;

n) jogos eletrônicos de vídeo (vídeo-jogo), classificados no código 

9504.10.0100;

o) bolas e tacos de bilhar, classificados no código 9504.20.0202;

p) cartas para jogar, classificadas na posição 9504.40;

q) confete e serpentinas, classificados no código 9505.90.0100;

r) raquetes de tênis, classificadas na posição 9506.51;

s) bolas de tênis, classificadas na posição 9506.61;

t) esquis aquáticos, classificados no código 95.29.0200;

u) tacos para golfe, classificados na posição 9506.31;

v) bolas para golfe, classificadas na posição 9506.32;

x) cachimbos, classificados na posição 9614.20;

w) piteiras, classificadas na posição 9614.90;

y) álcool carburante classificado nos códigos 2207.10.0100 e 2207.10.9902, 

gasolina classificada no código 2710.00.03 e querosene de aviação classifica-

da no código 2710.00.0401.

y) álcool de todos os tipos, inclusive o álcool carburante, classificado nos 

códigos 2207.10.0100 e 2207.10.9902, e querosene de aviação, classificado 

no código 2710.00.0401; (Redação dada pela Lei n. 8.098, de 27 de setem-

bro de 2005)

y) querosene de aviação, classificado no código 2710.00.0401; (Redação 

dada pela Lei n. 8.237, de 28 de dezembro de 2005)

V – 10% (dez por cento) nas operações realizadas, no Estado, pelos es-

tabelecimentos comerciais varejistas não vinculados a regime de estimati-

va, na comercialização de instrumentos musicais e seus acessórios, quando 
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classificados nos códigos 8518.10.00, 8526.92.00, 8826.92.00, 9207.90.10, 

8518.30.00, 8539.40.10, 9204.20.00, 9209.94.00, 8518.40.00, 8543.89.35, 

9205.10.00, 9209.10.00, 8518.90.10, 8544.20.00, 9207.10.10 e 9209.99.00, 

da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias – Sistema Harmonizado – NBM/

SH. (Dispositivo incluído pela Lei n. 7.972, de 29 de 2005) (Dispositivo revo-

gado pela Lei n. 8.448, de 19 de dezembro de 2006)

VI – 30% (trinta por cento) nas operações internas, inclusive de impor-

tação, com gasolina, classificada no código 2710.00.03. (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 8.098, de 27 de setembro de 2005)

VI – 27% (vinte e sete por cento), nas operações internas, inclusive de 

importação, com: (Redação dada pela Lei n. 8.237, de 28 de dezembro de 

2005)

a) gasolina, classificada no código 2710.00.03; e (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 8.237, de 28 de dezembro de 2005)

b) álcool de todos os tipos, inclusive o álcool carburante, classificado nos 

códigos 2207.10.0100 e 2207.10.9902. (Dispositivo incluído pela Lei n. 8.237, 

de 28 de dezembro de 2005)

VII – 4% (quatro por cento), nas operações interestaduais com bens e 

mercadorias importados do exterior, observado o disposto no § 4º. (Disposi-

tivo incluído pela Lei n. 9.907, de 11 de setembro de 2012)

VIII – na entrada de mercadorias ou bens importados ao abrigo da Lei n. 

2.508, de 1970, observado o disposto no § 5º: (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.698, de 11 de julho de 2017)

a) 4% (quatro por cento), destinados a operações interestaduais, obser-

vadas as condições previstas no inciso I do § 4º; e (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017)

b) 12% (doze por cento), destinados a operações interestaduais, observa-

das as condições previstas no inciso II do § 4º; (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.698, de 11 de julho de 2017)
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VIII – nas operações, a seguir indicadas, com mercadorias ou bens impor-

tados ao abrigo da Lei n. 2.508, de 1970: (Redação dada pela Lei n. 10.773, 

de 24 de novembro de 2017)

a) nas entradas: (Redação dada pela Lei n. 10.773, de 24 de novembro 

de 2017)

1. 4% (quatro por cento), observadas as condições previstas no § 4º; ou 

(Redação dada pela Lei n. 10.773, de 24 de novembro de 2017)

2. 12% (doze por cento), no caso de mercadorias ou bens sem similar 

nacional; e (Redação dada pela Lei n. 10.773, de 24 de novembro de 2017)

b) nas saídas internas destinadas a estabelecimento atacadista estabe-

lecido neste Estado: (Redação dada pela Lei n. 10.773, de 24 de novembro 

de 2017)

1. 4% (quatro por cento), observadas as condições previstas no § 4º; e 

(Redação dada pela Lei n. 10.773, de 24 de novembro de 2017)

2. 12% (doze por cento), no caso de mercadorias ou bens sem similar na-

cional. (Redação dada pela Lei n. 10.773, de 24 de novembro de 2017)

IX – 4% (quatro por cento), nas saídas internas de mercadorias ou bens 

importados ao abrigo da Lei n. 2.508, de 1970, para estabelecimento ataca-

dista estabelecido neste Estado, observadas as condições previstas no inciso 

I do § 4º. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.773, de 24 de novembro de 2017)

§ 1º O disposto no inciso I, alínea “b”, e no inciso IV, aplica-se também 

nas hipóteses de aquisições, em licitação promovida pelo Poder Público, de 

mercadorias ou bens importados do exterior apreendidos.

§ 2º A aquisição de veículos automotores nacionais que se destinarem ao 

uso exclusivo de paraplégicos, ou de pessoas portadoras de deficiências físi-

cas, os quais fiquem impossibilitados de utilizar os modelos comuns, terão o 

valor da alíquota determinado no disposto na alínea “a” do inciso I reduzido 

de 17% (dezessete por cento) para 12% (doze por cento), desde que:
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I – os veículos referidos neste inciso possuam adaptação e características 

especiais, tais como transmissão automática ou controles manuais, que tornem 

sua utilização adequada aos paraplégicos e portadores de deficiências físicas;

II – o adquirente apresente laudo de perícia médica, fornecido exclusi-

vamente pelo Departamento de Trânsito do Espírito Santo, especificando o 

tipo de deficiência física e atestando a total incapacidade do requerente para 

dirigir automóveis comuns, bem como sua habilitação para fazê-lo em veículo 

com adaptações especiais discriminadas no laudo.

§ 3º Nas operações interestaduais que destinem mercadoria ou bem a 

não contribuinte do imposto deverá ser utilizada alíquota interna aplicável à 

respectiva mercadoria ou bem. (Dispositivo incluído pela Lei n. 7.457, de 31 

de março de 2003)

§ 3º Nas operações e prestações que destinem mercadorias, bens e ser-

viços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outra 

unidade da Federação, adotar-se-á a alíquota interestadual. (Redação dada 

pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

§ 4º O disposto no artigo 20, VII: (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.907, 

de 11 de setembro de 2012)

I – aplica-se aos bens e mercadorias que, após seu desembaraço aduanei-

ro: (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.907, de 11 de setembro de 2012)

a) não tenham sido submetidos a processo de industrialização; (Dispositi-

vo incluído pela Lei n. 9.907, de 11 de setembro de 2012)

b) ainda que submetidos a qualquer processo de transformação, bene-

ficiamento, montagem, acondicionamento, reacondicionamento, renovação 

ou recondicionamento, resultem em mercadorias ou bens com conteúdo de 

importação superior a 40% (quarenta por cento), o qual corresponde ao quo-

ciente entre o valor da parcela importada do exterior e o valor total da ope-

ração de saída interestadual da mercadoria ou bem; (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 9.907, de 11 de setembro de 2012)
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II – não se aplica: (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.907, de 11 de setem-

bro de 2012)

a) aos bens e mercadorias importados do exterior que não tenham similar 

nacional, a serem definidos em lista a ser editada pelo Conselho de Ministros 

da Câmara de Comércio Exterior – Camex; (Dispositivo incluído pela Lei n. 

9.907, de 11 de setembro de 2012)

b) aos bens produzidos em conformidade com os processos produtivos bá-

sicos de que tratam o Decreto-Lei n. 288, de 28.02.1967, e as Leis Federais 

n.s 8.248, de 23.10.1991; 8.387, de 30.12.1991; 10.176, de 11.01.2001, e 

11.484, de 31.5.2007; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.907, de 11 de se-

tembro de 2012)

c) às operações que destinem gás natural importado do exterior a outros 

Estados. (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.907, de 11 de setembro de 2012)

§ 5º Nas hipóteses dos incisos VIII e IX, se não ocorrer a saída da merca-

doria, no prazo estabelecido no Regulamento, o sujeito passivo deverá reco-

lher o valor correspondente à alíquota interna respectiva. (Dispositivo incluí-

do pela Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017) (Dispositivo revogado pela Lei 

n. 10.773, de 24 de novembro de 2017)

§ 6º Para os efeitos dos incisos I, “e”, e II, “n”, do caput, considera-se 

como artesanal a produção limitada a 30.000 (trinta mil) litros nos últimos 

12 (doze) meses de funcionamento, sendo que este limite será proporcional 

ao número de meses, inclusive frações, no caso de estabelecimento em fun-

cionamento há menos de 12 (doze) meses. (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.798, de 8 de janeiro de 2018)

Art. 20-A. Durante o período de 1º.01.2006 a 31.12.2010, as alíquotas 

incidentes nas operações internas, inclusive de importação, com os produtos 

indicados nas alíneas “d” e “e” do inciso IV do artigo 20, serão adicionadas 

de 2 (dois) pontos percentuais, cuja arrecadação será inteiramente vinculada 

ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais. (Dis-

positivo incluído pela Lei Complementar n. 336, de 30 de novembro de 2005)
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Art. 20-A. Até 31.12.2014 as alíquotas incidentes nas operações inter-

nas, inclusive de importação, com os produtos indicados nas alíneas “d” e “e” 

do inciso IV do artigo 20 serão adicionadas de 2 (dois) pontos percentuais, 

cuja arrecadação será inteiramente vinculada ao Fundo Estadual de Combate 

à Pobreza e às Desigualdades Sociais. (Redação dada pela Lei n. 9.760, de 16 

de dezembro de 2011)

Art. 20-A. As alíquotas incidentes nas operações internas, inclusive de im-

portação, com os produtos indicados nas alíneas “d” e “e” do inciso IV do artigo 

20, serão adicionadas de 2 (dois) pontos percentuais, cuja arrecadação será 

inteiramente vinculada ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desi-

gualdades Sociais. (Redação dada pela Lei n. 10.379, de 16 de junho de 2015)

Parágrafo único. O adicional de alíquota de que trata o caput não incidirá 

nas operações com cigarros enquadrados nas classes fiscais I, II e III pela 

legislação federal do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI. (Dispo-

sitivo incluído pela Lei Complementar n. 336, de 30 de novembro de 2005)

Art. 21. Nas hipóteses dos incisos IV e V do § 1º do art. 2º, a alíquota 

do imposto será o percentual que resultar da diferença entre a alíquota in-

terna deste Estado, aplicável à operação ou à prestação, e aquela aplicada 

no Estado de origem da mercadoria ou serviço para operação ou prestação 

interestadual.

Parágrafo único. Para fins de pagamento da diferença de alíquotas, é de-

vido o imposto:

I – se, no documento fiscal de origem, não houver o destaque do imposto 

por erro ou omissão, bem como em virtude de não incidência ou de isenção 

reconhecida ou concedida sem amparo constitucional pela Unidade Federada 

de origem, sendo que, para cálculo da diferença a ser paga, será cotejada a 

alíquota interna deste Estado com a alíquota prevista na legislação da uni-

dade federada de origem para as operações ou prestações interestaduais; e
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II – se houver destaque do imposto a mais no documento fiscal, inclusive 

em razão de ter sido adotada indevidamente a alíquota interna, caso em que 

será levado em conta o valor corretamente calculado pela alíquota prevista 

na legislação da unidade federada de origem para as operações ou prestações 

interestaduais.

CAPÍTULO VIII

DOS REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO

Art. 22. Lei específica disporá sobre regimes especiais de tributação e 

controle para o exercício do comércio de determinada mercadoria ou serviço, 

por categoria de estabelecimento ou por grupos de atividades, obedecendo o 

que dispõe a Lei n. 6.757, de 31/01/01.

Art. 22. O Poder Executivo poderá estabelecer medidas e mecanismos de 

proteção à economia do Estado, inclusive em apoio a novos empreendimen-

tos, mediante a instituição de programas de incentivo ao investimento no 

Espírito Santo. (Redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

Parágrafo único. Para aplicação do disposto no caput, será observado o 

seguinte: (Dispositivo incluído pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

I – na concessão e aplicação das medidas e dos procedimentos a que se 

refere este artigo, será considerado o critério da proporcionalidade, em rela-

ção à carga tributária final a ser praticada pelo segmento; (Dispositivo inclu-

ído pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

II – a necessidade de garantir a competitividade de setores ou segmentos 

da economia do Estado, em especial, quando outra unidade da Federação 

conceder benefício fiscal. (Dispositivo incluído pela Lei n. 7.457, de 31 de 

março de 2003)

Art. 23. Em casos especiais e em vista de facilitar aos contribuintes o 

cumprimento das obrigações fiscais, poderá ser permitida nas condições es-

tipuladas por Lei, a adoção de regime especial para:
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Art. 23. Em casos especiais e em vista de facilitar aos contribuintes o 

cumprimento das obrigações fiscais, poderá ser permitida, nas condições es-

tipuladas no Regulamento, a adoção de regime especial para: (Redação dada 

pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

I – recolhimento do imposto;

II – confecção e emissão de documentos fiscais;

III – escrituração de livros fiscais;

IV – transporte fracionado de mercadorias; e

V – outras obrigações acessórias não vedadas por Lei ou Convênio.

Parágrafo único. É vedada a concessão ou renovação de suspensão, isen-

ção, redução de base de cálculo, crédito presumido, diferimento ou qualquer 

outra modalidade de benefício fiscal por regime especial de tributação, res-

salvado o disposto no art. 22. (Dispositivo incluído pela Lei n. 7.457, de 31 

de março de 2003)

Parágrafo único. É vedada a concessão ou renovação de suspensão, isen-

ção, redução de base de cálculo, crédito presumido ou outorgado, ou qual-

quer outra modalidade de benefício fiscal por regime especial de tributação, 

ressalvado o disposto no artigo 22. (Redação dada pela Lei n. 9.619, de 07 

de janeiro de 2011)

Art. 24. O pedido de concessão de regime especial atenderá ao rito e às 

formalidades contidas na Lei.

Art. 24. O pedido de concessão de regime especial, de que trata o artigo 

anterior, atenderá ao rito e às formalidades estabelecidas no Regulamento. 

(Redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

Art. 25. Os regimes ou controles especiais estabelecidos com fundamen-

to na legislação de regência do imposto, em benefício do contribuinte, serão 

cancelados sempre que por ele for cometida infração que resulte em falta de 

pagamento do imposto, ou for recusada a prestação de esclarecimentos so-

licitados pelo Fisco, ou ainda, embaraçada, iludida, dificultada ou impedida a 

ação dos agentes do Fisco.
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§ 1º O ato que cancelar o benefício fixará prazo para o cumprimento nor-

mal das obrigações cuja prestação fora dispensada.

§ 2º Fica assegurado o direito a ampla defesa do contribuinte antes do 

cancelamento dos regimes ou controles especiais.

Parágrafo único. O ato que cancelar o regime especial fixará prazo para o 

cumprimento normal das obrigações cuja prestação fora dispensada. (Reda-

ção dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

Art. 25-A. O disposto no art. 25 não se aplica a débito fiscal que: (Dispo-

sitivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

I – tenha sido apurado pelo fisco, enquanto não inscrito em dívida ativa 

pelo órgão próprio da Secretaria de Estado da Fazenda; ou(Dispositivo inclu-

ído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

II – denunciado espontaneamente pelo contribuinte, seja objeto de pa-

gamento parcelado, que esteja sendo cumprido regularmente. (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a débito de imposto 

decorrente do regime de substituição tributária. (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.630, de 28 de março de 2017)

Art. 26. A Lei fixará as normas pertinentes à averbação, utilização, reno-

vação, alteração e cessação de regimes especiais.

Art. 26. O Regulamento fixará as normas pertinentes à averbação, utili-

zação, renovação, alteração e cassação de regimes especiais. (Redação dada 

pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)
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CAPÍTULO IX

DA SUJEIÇÃO PASSIVA

Seção I

Do Contribuinte

Art. 27. Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, 

com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações 

de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interes-

tadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as pres-

tações se iniciem no exterior.

Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, 

mesmo sem habitualidade:

Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, 

mesmo sem habitualidade ou intuito comercial: (Redação dada pela Lei n. 

7.457, de 31 de março de 2003)

I – importe mercadorias do exterior, ainda que as destine a consumo ou 

ao ativo permanente do estabelecimento;

I – importe de mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a fina-

lidade; (Redação dada pela Lei n. 7.295, de 01 de agosto de 2002)

II – seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se 

tenha iniciado no exterior;

III – adquira em licitação mercadorias apreendidas ou abandonadas; e

III – adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandona-

dos; (Redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

IV – adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de 

petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não destinados 

à comercialização ou à industrialização.
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Seção II

Do Substituto Tributário

Art. 28. A responsabilidade pelo lançamento e recolhimento do imposto 

devido nas operações e prestações subsequentes, hipótese em que o contri-

buinte assumirá a condição de substituto tributário, reger-se-á pelo disposto 

nesta seção.

Art. 29. Fica atribuída a responsabilidade na condição de substituto tribu-

tário ao:

I – industrial, fabricante ou outra categoria de contribuinte pelo pagamen-

to do imposto devido;

II – produtor, extrator, gerador, inclusive de energia elétrica, industrial, dis-

tribuidor, comerciante ou transportador, pelo pagamento do imposto devido;

III – depositário a qualquer título em relação à mercadoria depositada por 

contribuinte;

IV – contratante de serviço ou terceiro que participe da prestação de ser-

viço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, pelo im-

posto devido na contratação ou na prestação;

V – órgão e entidade da administração pública, em relação ao imposto 

devido na aquisição de mercadorias ou serviços;

VI – remetente e destinatário de mercadoria, pelo pagamento do imposto 

devido na prestação de serviço de transporte contratado junto a transporta-

dor autônomo ou inscrito em outra unidade federada.

VII – importador de combustíveis derivados de petróleo; (Dispositivo in-

cluído pela Lei n. 7.295, de 01 de agosto 2002)

VIII – contribuinte que realizar operação interna com petróleo, inclusive 

lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados. (Dispositivo in-

cluído pela Lei n. 7.295, de 01 de agosto 2002)

IX – estabelecimento de empresa distribuidora de energia elétrica que, 

por força da execução de contratos de conexão e de uso da rede de distri-

buição por ela operada, firmados com o respectivo destinatário que deva se 
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conectar àquela rede para fins do recebimento, em condições de consumo, da 

energia elétrica por ele adquirida de terceiros por meio de contrato de compra 

e venda firmado em ambiente de contratação livre, em relação ao imposto 

devido na operação de aquisição; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.830, de 

08 de maio de 2012)

X – destinatário de energia elétrica adquirida por meio de contrato de 

compra e venda firmado em ambiente de contratação livre, que estando co-

nectado diretamente à rede básica de transmissão, promover a entrada de 

energia elétrica no seu estabelecimento ou domicílio para fins do seu próprio 

consumo, em relação ao imposto devido na operação de aquisição. (Disposi-

tivo incluído pela Lei n. 9.830, de 08 de maio de 2012)

§ 1º A responsabilidade de que trata este artigo é atribuída em relação ao 

imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam ante-

cedentes, concomitantes ou subsequentes, inclusive ao valor decorrente da 

diferença entre alíquota interna e interestadual nas operações e prestações 

que destinem bens e serviços a consumidor final localizado neste Estado, que 

seja contribuinte do imposto;

§ 2º As mercadorias sujeitas à responsabilidade atribuída neste artigo são 

as relacionadas em leis específicas.

§ 2º A margem de valor agregado, inclusive lucro, que integra a base de 

cálculo para fins de substituição tributária e a relação das mercadorias su-

jeitas ao regime, são os constantes dos Anexos I e II desta Lei, que serão 

revistos por lei ou em decorrência de acordo celebrado com outros Estados e 

o Distrito Federal, devendo as suas alterações posteriores serem consolidadas 

e publicadas sob forma de anexo do Regulamento. (Redação dada pela Lei n. 

7.684, de 18 de dezembro de 2003)

§ 3º A atribuição de responsabilidade não exclui a responsabilidade soli-

dária do contribuinte substituído pela satisfação integral ou parcial da obriga-

ção, nas hipóteses de erro ou omissão do substituto.
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Art. 30. A adoção do regime de substituição tributária em operações interes-

taduais dependerá de acordo específico celebrado pelos Estados interessados.

Art. 31. É assegurado ao contribuinte substituído o direito a restituição do 

valor do imposto pago por força da substituição tributária correspondente ao 

fato gerador presumido que não se realizar na forma da legislação vigente, 

observado o §7º, do Art. 150, da Constituição Federal.

Art. 32. A restituição de que trata o art. 31, quando cabível, dar-se-á na 

exata proporção dos valores apresentados e devidamente comprovados pelo 

sujeito passivo.

§ 1º Formulado o pedido de restituição e não havendo deliberação no pra-

zo de 90 (noventa) dias, o contribuinte substituído poderá se creditar, em sua 

escrita fiscal, do valor objeto do pedido, devidamente atualizado segundo os 

mesmos critérios aplicáveis ao imposto.

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, sobrevindo decisão contrária irre-

corrível, o contribuinte substituído, no prazo de 15 (quinze) dias da respectiva 

notificação, procederá ao estorno dos créditos lançados, também devidamen-

te atualizados, com o pagamento dos acréscimos legais cabíveis.

Art. 33. Salvo as hipóteses expressas e previamente ajustadas em acor-

dos, não se admitirá a imposição por outro Estado ou pelo Distrito Federal de 

regime de substituição, ou de seus efeitos, a operações ou prestações que 

venham a ocorrer no território deste Estado com mercadoria ou serviço pro-

veniente de outro Estado ou do Distrito Federal.

Art. 34. Aplica-se a legislação do Estado do Espírito Santo, aos contribuin-

tes estabelecidos em outro Estado e autorizados à retenção do imposto, na 

forma desta seção.
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Seção III

Do Responsável

Art. 35. Será atribuída a terceiros a responsabilidade pelo pagamento do 

imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável, quando os 

atos ou omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do imposto.

Art. 36. Nos serviços de transporte e de comunicação, quando a presta-

ção for efetuada por mais de uma empresa, a responsabilidade pelo paga-

mento do imposto poderá ser atribuída por convênio celebrado entre este e 

outros Estados e o Distrito Federal, àquela que promover a cobrança integral 

do respectivo valor diretamente do usuário do serviço.

Parágrafo único. O Convênio a que se refere este artigo, estabelecerá a 

forma de participação na respectiva arrecadação.

Art. 37. São responsáveis pelo pagamento do imposto devido:

I – o transportador, em relação:

a) à mercadoria que despachar ou transportar sem a documentação fiscal 

regulamentar ou com documentação inidônea;

b) à mercadoria transportada de outro Estado ou do Distrito Federal para 

entrega sem destinatário certo ou para venda ambulante neste Estado;

c) à mercadoria que entregar a destinatário diverso do indicado na docu-

mentação fiscal;

d) à mercadoria transportada que for negociada com interrupção de trân-

sito no território deste Estado;

II – o armazém geral e o depositário a qualquer título:

a) pela saída real ou simbólica de mercadoria depositada neste Estado por 

contribuinte de outra unidade da Federação;

b) pela manutenção em depósito de mercadoria em situação irregular ou 

com documentação inidônea;

III – o alienante de mercadoria, pela operação subsequente, quando não 

comprovada a condição de contribuinte do adquirente observado, quanto à 

alíquota, o disposto no art. 20, inciso I, alínea “a”;
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IV – o comerciante atacadista, o industrial ou o produtor inscrito como 

contribuinte, na qualidade de substituto em relação à saída promovida por 

estabelecimento varejista localizado neste Estado, de mercadorias sujeitas à 

substituição tributária;

V – o contribuinte, em relação à mercadoria cuja fase de diferimento ou 

suspensão tenha sido encerrada;

VI – o contribuinte que promover saída isenta, ou não tributada, de mer-

cadoria que receber em operação de saída abrangida pelo diferimento ou sus-

pensão em relação ao imposto suspenso ou diferido concernente à aquisição 

ou recebimento, sem direito a crédito;

VII – qualquer pessoa em relação à mercadoria que detiver para comer-

cialização, industrialização ou simples entrega, desacompanhada da docu-

mentação fiscal ou acompanhada de documento inidôneo;

VIII – o leiloeiro, síndico, comissário, ou liquidante, em relação às opera-

ções de conta alheia;

IX – a pessoa natural ou jurídica de direito privado, nos casos e circuns-

tâncias previstas no Código Tributário Nacional ou em Lei Complementar à 

Constituição Federal;

X – o industrial, o comerciante ou outra categoria de contribuinte, pelo 

pagamento do imposto devido na operação ou operações anteriores;

XI – o produtor, o extrator, o gerador de energia, o industrial distribuidor 

ou comerciante, o transportador, pelo pagamento do imposto devido nas ope-

rações subsequentes;

XII – qualquer contribuinte em relação às mercadorias quanto às obriga-

ções decorrentes de Termo de Acordo;

XIII – os representantes e mandatários, com relação às operações feitas 

por seu intermédio;

XIV – o estabelecimento abatedor, frigorífico ou matadouro, que promova 

a entrada de animais apenas para abate, desacompanhada de documentação 

fiscal hábil, relativamente à devolução dos produtos da matança, bem como 

o controle das entradas, na forma estabelecida na lei;
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XIV – o estabelecimento abatedor, frigorífico ou matadouro, que promova 

a entrada de animais apenas para abate, desacompanhada de documentação 

fiscal hábil, relativamente à devolução dos produtos da matança, bem como 

o controle das entradas, na forma estabelecida no Regulamento; (Redação 

dada pela Lei n. 7.295, de 01 de agosto de 2002)

XV – a pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transfor-

mação ou incorporação de outra ou em outra responsabilizando-se pelo im-

posto até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado funcionadas, 

transformadas ou incorporadas;

XV – a pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transfor-

mação ou incorporação de outra ou em outra responsabilizando-se pelo im-

posto até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, 

transformadas ou incorporadas; (Redação dada pela Lei n. 7.295, de 01 de 

agosto de 2002)

XVI – a pessoa física ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, 

por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimentos comercial, indus-

trial ou profissional e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou ou-

tra razão social, ou sob firma ou nome individual, respondendo pelo imposto 

relativo ou fundo do estabelecimento adquirido, devido até a data do ato:

XVI – a pessoa física ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, 

por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, indus-

trial ou profissional e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou ou-

tra razão social, ou sob firma ou nome individual, respondendo pelo imposto 

relativo ao fundo ou estabelecimento adquirido, devido até a data do ato: 

(Redação dada pela Lei n. 7.295, de 01 de agosto de 2002)

a) integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indús-

tria ou atividade; e

b) subsidiariamente, com o alienante, se este prosseguir na exploração ou 

iniciar dentro de 06 (seis) meses, a contar da data da alienação, nova ativi-

dade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão;

https://www.grancursosonline.com.br
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI72952002.html#a43_VII
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI72952002.html#a43_VII
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI72952002.html#a43_VII
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI72952002.html#a43_VII
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI72952002.html#a43_VII


2117

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

XVII – qualquer contribuinte, em relação aos produtos agropecuários ad-

quiridos de produtores não inscritos. (Dispositivo incluído pela Lei n. 7.295, 

de 01 de agosto de 2002)

§ 1º O disposto no Inciso XVI aplica-se aos casos de extinção de pessoa 

jurídica de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja 

continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma, 

ou outra razão social, ou sob firma individual.

§ 2º O responsável sub-roga-se nos direitos e obrigações do contribuinte, 

estendendo-se a sua responsabilidade à punibilidade por infração tributária, 

ressalvada, quanto ao síndico e ao comissário, o disposto no parágrafo único 

do art. 134 do Código Tributário Nacional.

§ 3º A Lei poderá identificar outros responsáveis na forma deste artigo, 

bem como fixar os prazos e as bases de cálculo para efeito de recolhimento 

do imposto.

Art. 38. A responsabilidade pelo imposto devido nas operações entre o 

associado e a Cooperativa de Produtores de que faça parte, situada neste Es-

tado, fica atribuída à destinatária.

§ 1º O disposto neste artigo, é aplicável às mercadorias remetidas pelo 

estabelecimento de Cooperativa de Produtores para estabelecimento, neste 

Estado, da própria cooperativa, de Cooperativa Central ou de Federação de 

Cooperativas de que a cooperativa remetente faça parte.

§ 2º O imposto devido pelas saídas mencionadas neste artigo será reco-

lhido pela destinatária quando da saída subsequente, esteja sujeita ou não ao 

pagamento do imposto.

Seção IV

Do Responsável Solidário

Art. 39. São solidariamente responsáveis:

I – os despachantes que tenham promovido o despacho:

a) relativo à saída de mercadoria, sem a documentação fiscal exigível;
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b) relativo à entrada de mercadoria estrangeira, saída de repartição adu-

aneira com destino a estabelecimento diverso daquele que a tiver importado 

ou arrematado;

II – os entrepostos aduaneiros ou industriais que promovam sem a docu-

mentação fiscal exigível:

a) saída de mercadoria para o exterior;

b) saída de mercadoria estrangeira depositada no entreposto com destino 

ao mercado interno;

c) reintrodução de mercadoria;

III – a pessoa que promova entrada de mercadoria importada do exterior, 

ou remessa de mercadoria para o exterior, ou, ainda, sua reintrodução no 

mercado interno, assim como a que possua a qualidade de representante, 

mandatário ou gestor de negócios, conforme dispuser a Lei; e

IV – outros nomeados em Lei Complementar.

IV – o fabricante ou o importador de equipamento Emissor de Cupom Fis-

cal - ECF, a empresa interventora credenciada e a empresa desenvolvedora 

ou o fornecedor do programa aplicativo fiscal, em relação ao contribuinte usu-

ário do equipamento, quando contribuírem para seu uso indevido; (Redação 

dada pela Lei n. 9.157, de 18 de maio de 2009)

V – o fabricante ou o importador de ECF, em relação à empresa para a 

qual tenham fornecido atestado de responsabilidade e capacitação técnica; 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 9.157, de 18 de maio de 2009)

VI – a empresa desenvolvedora ou o fornecedor do programa aplicativo 

fiscal que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informa-

ção contábil diversa daquela que é fornecida à Fazenda Pública Estadual, em 

relação ao prejuízo causado pela infração cometida; (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 9.157, de 18 de maio de 2009)

VII – a pessoa física ou jurídica que desenvolver ou fornecer sistema para 

escrituração de livros fiscais ou emissão de documento fiscal por processa-

mento eletrônico de dados que contenha funções, comandos ou outros arti-

https://www.grancursosonline.com.br
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI91572009.html#a2_I
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI91572009.html#a2_I
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI91572009.html#a2_I
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI91572009.html#a2_I
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI91572009.html#a2_I


2119

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

fícios que possam causar prejuízos aos controles fiscais e à Fazenda Pública 

Estadual, em relação ao usuário do equipamento; (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 9.157, de 18 de maio de 2009)

VIII – outros, nomeados em lei complementar. (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 9.157, de 18 de maio de 2009)

VIII – a empresa com a atividade de depósito de mercadorias para tercei-

ros ou operadora de logística, pelas operações realizadas em suas dependên-

cias, relativas à entrada ou saída, real ou simbólica, ou manutenção em de-

pósito, de mercadoria em situação irregular ou com documentação inidônea; 

(Redação dada pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009)

IX – outros, nomeados em lei complementar. (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009)

Parágrafo único. Presume-se ter interesse comum, para os efeitos de soli-

dariedade, o adquirente da mercadoria ou o tomador do serviço em operação 

ou prestação realizadas sem documentação fiscal.

Art. 40. A responsabilidade pela apuração e pagamento do imposto é 

atribuída ao:

I – estabelecimento destinatário, situado neste Estado em relação às saídas 

promovidas por produtores agropecuários nas hipóteses previstas em Lei;

I – estabelecimento destinatário, situado neste Estado, em relação às sa-

ídas promovidas por produtores agropecuários, nas hipóteses previstas no 

Regulamento; (Redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

II – estabelecimento fabricante credenciado como substituto tributário, 

em relação às subsequentes saídas de mercadorias promovidas por revende-

dores atacadistas ou comerciantes varejistas para o território deste Estado;

III – revendedor credenciado como substituto tributário, atacadistas de 

mercadorias recebidas de estabelecimento fabricante ou de outro revendedor 

atacadista, situado em outra Unidade da Federação, em relação às subse-

quentes saídas dessas mercadorias promovidas por quaisquer estabelecimen-

tos para o território deste Estado; e
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IV – estabelecimento credenciado como substituto tributário, industrial 

ou comercial atacadista em relação às subsequentes saídas promovidas pe-

los representantes, mandatários ou adquirentes das respectivas mercadorias, 

quando estes nos termos da lei estejam dispensados de inscrição estadual.

IV – estabelecimento credenciado como substituto tributário, industrial 

ou comercial atacadista, em relação às subsequentes saídas promovidas pe-

los representantes, mandatários ou adquirentes das respectivas mercadorias, 

quando estes, nos termos do Regulamento, estejam dispensados de inscrição 

estadual. (Redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

§ 1º A Lei poderá ainda atribuir a obrigação de pagar imposto aos indus-

triais ou aos comerciantes atacadistas, em relação aos impostos devidos pe-

las subsequentes saídas promovidas por varejistas, feirantes, ambulantes ou 

revendedores autônomos sem estabelecimentos fixos, de produtos que, pela 

sua natureza ou importância, requeiram tratamento tributário controlado.

§ 1º O Poder Executivo poderá, ainda, atribuir a obrigação de pagar im-

posto aos industriais ou aos comerciantes atacadistas, em relação aos impos-

tos devidos pelas subsequentes saídas promovidas por varejistas, feirantes, 

ambulantes ou revendedores autônomos sem estabelecimento fixo. (Redação 

dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

§ 2º Considera-se comerciante ambulante a pessoa natural que exerça 

pessoalmente, por sua própria conta e seus riscos, atividade comercial sem 

estabelecimento fixo.

CAPÍTULO X

DO CADASTRO FISCAL E DA INSCRIÇÃO

Art. 41. São obrigadas ao cadastramento fiscal a pessoa física, jurídica ou 

firma individual que praticam as operações ou prestações relativas ao impos-

to e que revistam da condição de contribuintes ou responsáveis, nos termos 

do disposto no Capítulo IX.
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§ 1º A Lei disciplinará o momento e a forma de concessão e baixa da ins-

crição cadastral.

§ 1º O Regulamento disciplinará o momento e a forma de concessão, cas-

sação, cancelamento, paralisação e suspensão da inscrição estadual. (Reda-

ção dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

§ 2º A Secretaria de Estado da Fazenda, sempre que entender mais práti-

co, conveniente ou necessário:

I – poderá autorizar inscrição não obrigatória; e

II – determinar a inscrição de estabelecimentos ou pessoas que, embora 

não se revistam da condição de contribuintes ou responsáveis, intervenham no 

mecanismo de circulação de mercadorias ou bens e no de prestação de serviços.

§ 3º A realização de operação ou prestação amparada por imunidade, não 

incidência, isenção, suspensão, deferimento ou substituição tributária não 

desobriga a inscrição no cadastro de contribuintes do imposto. (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003)

§ 4º O estabelecimento inscrito que encerrar suas atividades, por qual-

quer motivo, é obrigado a requerer a baixa da inscrição na repartição fazen-

dária de sua circunscrição, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do 

encerramento, observado o disposto no Regulamento. (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003)

§ 5º A empresa que, sob a mesma razão social, exercer as atividades de 

supermercado ou hipermercado, cumulativamente com a revenda de com-

bustíveis a varejo, deverá receber número de inscrição estadual diverso para 

cada uma dessas atividades, sendo vedado o aproveitamento de créditos do 

imposto entre as diferentes inscrições estaduais. (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003)

Art. 42. Sempre que um contribuinte, por si ou seus prepostos, ajustar 

com outros contribuintes a realização de uma operação ou prestação, fica 

obrigado a exibir o documento comprobatório de sua inscrição e também a 
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exigir o mesmo procedimento da outra parte, quer esta figure como reme-

tente da mercadoria ou prestador do serviço, quer como destinatário ou to-

mador, respectivamente.

Art. 43. A pessoa física ou jurídica, ou firma individual, inscrita, que dei-

xar de recolher o imposto devido, por ela declarado ou escriturado, durante 

03 (três) meses consecutivos ou 05 (cinco) alternados, ou que for omissa em 

relação à apresentação da declaração de operações tributáveis ou das decla-

rações ou informações de que trata o Art. 59, será suspensa do cadastro de 

contribuintes, até que supra a ocorrência faltosa, sem prejuízo das demais 

sanções previstas nesta Lei.

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, o Poder Executivo 

poderá, na forma da Lei, dispor sobre concessão, cassação, cancelamento, 

paralisação e suspensão de inscrição no cadastro de contribuintes do impos-

to, para controlar a arrecadação e inibir a evasão fiscal.

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, o Poder Executivo 

poderá, na forma do Regulamento, dispor sobre concessão, cassação, cance-

lamento, paralisação e suspensão de inscrição no cadastro de contribuintes 

do imposto, para controlar a arrecadação e inibir a evasão fiscal. (Redação 

dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

CAPÍTULO XI

DO LOCAL DA OPERAÇÃO E DA PRESTAÇÃO

Art. 44. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança 

do imposto e definição do estabelecimento responsável, é:

I – tratando-se de mercadoria ou bem:

a) o do estabelecimento onde se encontre, no momento da ocorrência do 

fato gerador;

b) onde se encontre, quando em situação irregular pela falta de docu-

mentação fiscal ou quando acompanhado de documentação inidônea, como 

dispuser o Regulamento;
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c) o do estabelecimento que transfira a propriedade ou o título que a re-

presente, de mercadoria por ele adquirida no País e que por ele não tenha 

transitado;

d) importado do exterior, o do estabelecimento onde ocorrer a entrada 

física;

e) importado do exterior, o do domicílio do adquirente, quando não esta-

belecido;

f) aquele onde seja realizada a licitação, no caso de arrematação de mer-

cadoria importada do exterior e apreendida ou abandonada;

f) aquele onde seja realizada a licitação, no caso de arrematação de mer-

cadoria ou bem importados do exterior e apreendidos ou abandonados; (Re-

dação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

g) onde estiver localizado o adquirente, inclusive consumidor final, nas 

operações interestaduais com energia elétrica e petróleo, lubrificantes e com-

bustíveis dele derivados, quando não destinados à industrialização ou à co-

mercialização;

h) de onde o ouro tenha sido extraído, quando não considerado como ativo 

financeiro ou instrumento cambial;

i) o de desembarque do produto, na hipótese de captura de peixes, crus-

táceos e moluscos; e

j) o do estabelecimento destinatário, na hipótese do inciso XIII do art. 3º 

e para os efeitos do § 3º do art. 11;

II – tratando-se de prestação de serviço de transporte:

a) onde tenha início a prestação;

b) onde se encontre o transportador, quando em situação irregular pela 

falta de documentação fiscal ou quando acompanhada de documentação ini-

dônea, como dispuser o Regulamento; e

c) o do estabelecimento destinatário do serviço, na hipótese do inciso XIV 

do art. 3º e para os efeitos do § 3º do art. 11;

III – Tratando-se de prestação onerosa de serviço de comunicação:
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a) o da prestação do serviço de radiodifusão sonora e de som e imagem, 

assim entendido o da geração, emissão, transmissão e retransmissão, repeti-

ção, ampliação e recepção;

b) o do estabelecimento da concessionária ou da permissionária que for-

neça ficha, cartão ou assemelhados com que o serviço é pago;

c) o do estabelecimento destinatário do serviço, na hipótese e para os 

efeitos do inciso XIII do art. 3º;

d) o do estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço, quando pres-

tado por meio de satélite; e

e) onde seja cobrado o serviço, nos demais casos;

IV – tratando-se de serviços prestados ou iniciados no exterior, o do esta-

belecimento ou do domicílio do destinatário.

§ 1º O disposto na alínea “c” do inciso I não se aplica às mercadorias re-

cebidas em regime de depósito de contribuinte de outro Estado.

§ 2º Para os efeitos da alínea “h” do inciso I, o ouro, quando definido como 

ativo financeiro ou instrumento cambial, deve ter sua origem identificada.

§ 3º Na hipótese do inciso III do caput, tratando-se de serviços não me-

didos, que envolvam localidades situadas em diferentes Unidades da Federa-

ção e cujo preço seja cobrado por períodos definidos, o imposto devido será 

recolhido em partes iguais para as Unidades da Federação onde estiverem 

localizados o prestador e o tomador.

§ 4º Presume-se interna a operação quando o sujeito passivo não com-

provar a saída da mercadoria do território deste Estado com destino a outro 

Estado, ou ao Distrito Federal, ou a sua efetiva exportação.

§ 5º Presume-se destinada a entrega neste Estado a mercadoria ou bem 

proveniente de outro Estado, do Distrito Federal, ou do Exterior, sem docu-

mentação comprobatória do seu destino.
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CAPÍTULO XII

DO ESTABELECIMENTO

Art. 45. Para efeito desta Lei, estabelecimento é o local, privado ou públi-

co, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde pessoas físicas ou jurídicas 

exerçam suas atividades em caráter temporário ou permanente, bem como 

onde se encontrem armazenadas mercadorias, observado, ainda, o seguinte:

I – na impossibilidade de determinação do estabelecimento, considera-se 

como tal o local em que tenha sido efetuada a operação ou prestação, encon-

trada a mercadoria ou constatada a prestação;

II – é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular;

III – considera-se também estabelecimento autônomo o veículo usado no 

comércio ambulante e na captura de pescado; e

IV – respondem pelo crédito tributário todos os estabelecimentos do mes-

mo titular.

§ 1º Quando a mercadoria for remetida para armazém geral ou para depó-

sito fechado do próprio contribuinte, neste Estado, a posterior saída conside-

rar-se-á ocorrida no estabelecimento do depositante, salvo se para retornar 

ao estabelecimento remetente.

§ 2º Considera-se depósito fechado, o estabelecimento que o contribuinte 

mantenha exclusivamente para armazenamento de suas mercadorias.

Art. 46. Para os efeitos desta Lei, considera-se comércio atacadista, o 

estabelecimento de qualquer natureza, cujas vendas de mercadorias ou bens 

a pessoas jurídicas inscritas como contribuintes do imposto, sejam iguais ou 

superiores a 80% (oitenta por cento) do total das vendas realizadas no se-

mestre civil imediatamente anterior.

Parágrafo único. Os estabelecimentos de que trata o caput, deverão in-

formar ao órgão responsável pelo controle de dados econômico-fiscais da 

Secretaria de Estado da Fazenda, através da repartição fazendária de sua 

circunscrição, até o 20º (vigésimo) dia de cada mês, o percentual, relativo ao 

mês anterior, das vendas de mercadorias ou bens a estabelecimentos inscri-

tos como contribuintes do imposto e a consumidor final.
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Art. 46. Para os fins de que trata esta Lei, considera-se comércio ataca-

dista o estabelecimento assim classificado para efeito de inscrição no Cadas-

tro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ. (Redação dada pela Lei n. 8.312, de 

16 de junho de 2006)

Parágrafo único. Os estabelecimentos de que trata o caput deverão in-

formar ao órgão responsável pelo controle de dados econômico-fiscais da 

Secretaria de Estado da Fazenda, através da repartição fazendária de sua cir-

cunscrição, até o 20º (vigésimo) dia de cada mês, o percentual e o valor, rela-

tivos ao mês anterior, das vendas de mercadorias ou bens a estabelecimentos 

inscritos como contribuintes do imposto e a consumidor final. (Redação dada 

pela Lei n. 7.295, de 01 de agosto de 2002) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

8.098, de 27 de setembro de 2005)

§ 2º O Regulamento disporá sobre a obrigatoriedade de manutenção e 

uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, por parte dos estabele-

cimentos de que trata o caput. (Dispositivo incluído pela Lei n. 8.312, de 16 

de junho de 2006)

Art. 47. Os estabelecimentos varejistas, assim considerados os não inclu-

ídos no conceito de que trata o art. 46, inscritos no cadastro de contribuin-

tes do imposto, são obrigados a manter e utilizar equipamento Emissor de 

Cupom Fiscal - ECF que apresente, no mínimo, as características exigidas na 

legislação de regência do imposto.

§ 1º Os estabelecimentos de contribuintes que vierem a se inscrever no 

cadastro são obrigados a requerer autorização de uso de equipamento Emis-

sor de Cupom Fiscal - ECF antes do início de suas atividades.

§ 2º Fica dispensada da obrigatoriedade de que trata este artigo, a mi-

croempresa estadual na hipótese prevista no art. 169. (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 9.157, de 18 de maio de 2009)
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CAPÍTULO XIII

DA COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO

Art. 48. O imposto é não cumulativo, compensando-se o que for devi-

do em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com 

o montante cobrado nas anteriores por este, outro Estado, ou pelo Distrito 

Federal, relativamente à mercadoria entrada ou à prestação de serviço rece-

bida, acompanhada de documento fiscal hábil, emitido por contribuinte em 

situação regular perante o Fisco.

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considera-se:

I – documento fiscal hábil, aquele que atenda, cumulativamente, às se-

guintes exigências:

a) atenda a todas as exigências da legislação pertinente;

b) seja emitido por contribuinte em situação regular perante o Fisco; e

c) esteja acompanhado, quando exigido, de comprovante do recolhimento 

do imposto;

II – Situação regular perante o Fisco, a do contribuinte que atenda, cumu-

lativamente, às seguintes exigências:

a) à data da operação ou prestação esteja regularmente inscrito na repar-

tição fazendária competente;

b) se encontre em atividade no local indicado; e

c) possibilite a comprovação da autenticidade dos demais dados cadas-

trais apontados pelo Fisco.

Art. 49. Para a compensação a que se refere o art. 48, é assegurado ao 

sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em 

operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbóli-

ca, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao 

ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual 

e intermunicipal ou de comunicação.
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§ 1º Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização de 

serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas, ou 

que se refiram a mercadoria ou serviços alheios à atividade do estabelecimento.

§ 2º Salvo prova em contrário, presumem-se alheios à atividade do esta-

belecimento os veículos de transporte pessoal.

§ 3º É vedado o crédito relativo a mercadoria entrada no estabelecimento 

ou a prestação de serviços a ele feita:

I – para integração ou consumo em processo de industrialização ou produ-

ção rural, quando a saída do produto resultante não for tributada ou estiver 

isenta do imposto, exceto se tratar-se de saída para o exterior; e

II – para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou a 

prestação subsequente não forem tributadas ou estiverem isentas do impos-

to, exceto as destinadas ao exterior.

§ 4º Para efeito do disposto no caput, relativamente aos créditos decor-

rentes de entrada de mercadorias no estabelecimento, destinadas ao ativo 

permanente, deverá ser observado:

I – a apropriação será feita à razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) 

por mês, devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a 

entrada no estabelecimento;

II – em cada período de apuração do imposto, não será admitido o credi-

tamento de que trata o inciso anterior, em relação à proporção das operações 

de saídas ou prestações isentas ou não tributadas sobre o total das operações 

de saídas ou prestações efetuadas no mesmo período;

III – para aplicação do disposto nos incisos I e II, o montante do crédito a 

ser apropriado será o obtido multiplicando-se o valor total do respectivo cré-

dito pelo fator igual a 1/48 (um quarenta e oito avos) da relação entre o valor 

das operações de saídas e prestações tributadas e o total das operações de 

saídas e prestações do período, equiparando-se às tributadas, para fins deste 

inciso, as saídas e prestações com destino ao exterior;
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III – para aplicação do disposto nos incisos I e II deste parágrafo, o mon-

tante do crédito a ser apropriado será obtido multiplicando-se o valor total do 

respectivo crédito pelo fator igual a 1/48 (um quarenta e oito avos) da relação 

entre o valor das operações de saídas e prestações tributadas e o total das 

operações de saídas e prestações do período, equiparando-se às tributadas, 

para fins deste inciso, as saídas e prestações com destino ao exterior e as sa-

ídas de papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos; (Redação 

dada pela Lei n. 8.312, de 16 de junho de 2006)

IV – o quociente de 1/48 (um quarenta e oito avos) será proporcionalmen-

te aumentado ou diminuído, pro rata die, caso o período de apuração seja 

superior ou inferior a um mês;

V – na hipótese de alienação dos bens do ativo permanente, antes de de-

corrido o prazo de 04 (quatro) anos contado da data de sua aquisição, não 

será admitido, a partir da data da alienação, o creditamento de que trata este 

parágrafo em relação à fração que corresponderia ao restante do quadriênio;

VI – serão objeto de outro lançamento, além do lançamento em conjunto 

com os demais créditos, para efeito da compensação prevista neste artigo e 

no art. 49, em livro próprio ou de outra forma que a legislação determinar, 

para aplicação do disposto nos Incisos I a V deste parágrafo;

VI – serão objeto de outro lançamento, além do lançamento em conjunto 

com os demais créditos, para efeito da compensação prevista neste artigo e 

no Art. 48, em livro próprio ou de outra forma que a legislação determinar, 

para aplicação do disposto nos Incisos I a V deste parágrafo; (Redação dada 

pela Lei n. 7.295, de 01 de agosto de 2002)

VII – ao final do 48º (quadragésimo oitavo) mês contado da data da entrada 

do bem no estabelecimento, o saldo remanescente do crédito será cancelado.

§ 5º Operações tributadas, posteriores a saídas de que trata o § 3º, dão 

ao estabelecimento que as praticar direito a creditar-se do imposto cobrado 

nas operações anteriores às isentas ou não tributadas sempre que a saída 

isenta ou não tributada seja relativa a produtos agropecuários.
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§ 6º Não gera direito a crédito do imposto, a entrada de mercadoria no 

estabelecimento do importador, realizada ao abrigo da Lei n. 2.508, de 1970. 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

Art. 49-A. A empresa de transporte rodoviário poderá abater do imposto 

incidente sobre as prestações que realizar em cada período de apuração, sob 

forma de crédito, o valor do imposto, ainda, que por substituição tributária, 

relativo à aquisição de combustível, lubrificantes, pneus e câmaras-de-ar de 

reposição e fretes correspondentes, empregados ou utilizados em veículos 

próprios, assim considerados conforme o disposto no parágrafo único do ar-

tigo 16 do Convênio SINIEF n. 06, de 21/02/1989. (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003)

Art. 49-A. A empresa de transporte rodoviário poderá abater do imposto 

incidente sobre as prestações que realizar em cada período de substituição 

tributária, relativo à aquisição de peças e componentes automotivos, com-

bustível, lubrificantes, pneus e câmaras-de-ar de reposição e fretes corres-

pondentes, empregados ou utilizados em veículos próprios, assim considera-

dos, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 16 do Convênio SINIEF 

n. 06, de 21/2/989. (Vide Lei n. 8.389, de 20 de outubro de 2006, que alterou 

o dispositivo na Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003)

Art. 49-A. A empresa de transporte rodoviário poderá abater do impos-

to incidente sobre as prestações que realizar em cada período de apuração, 

sob forma de crédito, o valor do imposto relativo à aquisição de combustível, 

lubrificantes, pneus e câmaras-de-ar de reposição e fretes correspondentes, 

empregados ou utilizados em veículos próprios, assim considerados confor-

me o disposto no parágrafo único do artigo 16 do Convênio SINIEF N. 06, de 

21.02.1989, ainda que o imposto tenha sido retido anteriormente pelo subs-

tituto tributário, na hipótese do artigo 28. (Redação dada pela Lei n. 8.448, 

de 19 de dezembro de 2006)
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Art. 49-A. As empresas prestadoras de serviço de transporte poderão 

abater do imposto incidente sobre as prestações que realizarem em cada 

período de apuração, sob forma de crédito, o valor do imposto relativo à 

aquisição de combustível, lubrificantes, pneus e câmaras-de-ar de reposição 

e fretes correspondentes, empregados ou utilizados em veículos próprios, 

assim considerados conforme o disposto no parágrafo único do artigo 16 do 

Convênio SINIEF n. 06, de 21.02.1989, ainda que o imposto tenha sido retido 

anteriormente pelo substituto tributário, na hipótese do artigo 28. (Redação 

dada pela Lei n. 9.830, de 08 de maio de 2012)

§ 1º Para fins de aproveitamento do crédito de que trata o caput: (Dispo-

sitivo incluído pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003)

I – apurar-se-á o percentual das prestações tributárias em relação ao total 

das prestações tributárias e não tributadas, tomando-se, para esta compa-

ração, informações do mesmo período de apuração do referido crédito, re-

lativamente a todos os estabelecimentos da mesma empresa, neste Estado; 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003)

II – aplicar-se-á o percentual apurado sobre o valor dos créditos do ICMS, 

conforme definição contida neste artigo, que resultará no valor do crédito a 

ser aproveitado; e (Dispositivo incluído pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro 

de 2003)

III – o montante a ser aproveitado será: (Dispositivo incluído pela Lei n. 

7.684, de 18 de dezembro de 2003)

a) limitado ao percentual correspondente, no faturamento da empresa, ao 

valor das prestações alcançadas pelo imposto; e (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003)

b) restrito aos produtos estritamente necessários à prestação de serviços. 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003)

§ 2º O disposto neste artigo não prejudica o direito de o contribuinte ado-

tar, alternativamente, o crédito presumido a que se refere o Convênio ICMS 

n. 106, de 13.12.1996, enquanto este vigorar, ou a sistemática que, em sua 

substituição, se for o caso, vier a ser instituída. (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003)
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§ 3º Relativamente ao disposto na parte final do caput deste artigo, tra-

tando-se de veículos utilizados sob o regime jurídico de comodato, aluguel, 

arrendamento, ou qualquer outro, será exigido, para os respectivos contra-

tos, o registro no competente Cartório de Títulos e Documentos, sem o que 

ficará vedado o direito de crédito previsto neste artigo. (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003)

Art. 50. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que 

se tiver creditado sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no 

estabelecimento:

I – for objeto de saída ou prestação de serviço não tributada ou isenta, 

sendo esta circunstância imprevisível na data da entrada da mercadoria ou 

da utilização do serviço;

II – for integrada ou consumida em processo de industrialização, quando 

a saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto;

III – vier a ser utilizada em fim alheio à atividade do estabelecimento;

IV – vier a perecer, deteriorar-se ou extraviar-se.

§ 1º Não se estornam créditos referentes a mercadorias e serviços que 

venham a ser objeto de operações ou prestações destinadas ao exterior.

§ 1º Não se estornam créditos referentes a mercadorias e serviços que 

venham a ser objeto de operações ou prestações destinadas ao exterior ou de 

operações com o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. 

(Redação dada pela Lei n. 8.312, de 16 de junho de 2006)

§ 2º O não creditamento ou o estorno a que se referem o § 3º do art. 49 

e o caput deste artigo, não impedem a utilização dos mesmos créditos em 

operações posteriores, sujeitas ao imposto, com a mesma mercadoria.

§ 3º Quando por qualquer motivo a mercadoria for alienada por importân-

cia inferior à que serviu de base de cálculo na operação de que decorreu a sua 

entrada, será obrigatória a anulação do crédito correspondente à diferença 

entre o valor citado e o que serviu de base de cálculo na saída respectiva. 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 9.907, de 11 de setembro de 2012)
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Art. 51. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do 

imposto reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias 

ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à idonei-

dade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições 

estabelecidos em lei.

Art. 51. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do 

imposto reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias 

ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à idonei-

dade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições 

estabelecidos no Regulamento. (Redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de 

março de 2003)

Parágrafo único. O direito de utilizar o crédito extingue-se depois de de-

corridos 05 (cinco) anos contados da data de emissão do documento.

CAPÍTULO XIV

DA APURAÇÃO DO IMPOSTO

Art. 52. A lei disporá sobre o período de apuração do imposto.

§ 1º As obrigações consideram-se vencidas na data em que termina o pe-

ríodo de apuração e são liquidadas por compensação ou mediante pagamento 

em dinheiro, observado o seguinte:

I – as obrigações consideram-se liquidadas por compensação até o mon-

tante dos créditos escriturados no mesmo período mais o saldo credor de 

período ou períodos anteriores, se for o caso;

II – se o montante dos débitos do período superar o dos créditos, a dife-

rença será liquidada dentro do prazo fixado em Lei; e

III – se o montante dos créditos superar o dos débitos, a diferença será 

transportada para o período seguinte.

§ 2º A inexistência de imposto a recolher não desobriga o contribuinte da 

apresentação do documento de arrecadação estadual negativo, no prazo da Lei.
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Art. 52. O Regulamento disporá sobre o período de apuração do imposto. 

(Redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

Parágrafo único. As obrigações consideram-se vencidas na data em que 

termina o período de apuração e são liquidadas por compensação ou median-

te pagamento em dinheiro, observado o seguinte: (Redação dada pela Lei n. 

7.457, de 31 de março de 2003)

I – as obrigações consideram-se liquidadas por compensação até o mon-

tante dos créditos escriturados no mesmo período mais o saldo credor de pe-

ríodo ou períodos anteriores, se for o caso; (Redação dada pela Lei n. 7.457, 

de 31 de março de 2003)

II – se o montante dos débitos do período superar o dos créditos, a dife-

rença será liquidada dentro do prazo fixado no Regulamento; (Redação dada 

pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

III – se o montante dos créditos superar o dos débitos, a diferença será 

transportada para o período seguinte. (Redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 

de março de 2003)

Art. 53. Para efeito de aplicação do disposto no art. 52, os débitos e cré-

ditos devem ser apurados em cada estabelecimento, na forma da Lei, com-

pensando-se os saldos credores e devedores entre os estabelecimentos do 

mesmo sujeito passivo localizados no Estado.

Art. 53. Para efeito de aplicação do disposto no art. 52, os débitos e 

créditos devem ser apurados em cada estabelecimento, compensando-se os 

saldos credores e devedores entre os estabelecimentos do mesmo sujeito 

passivo no Estado. (Redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

§ 1º A compensação de que trata este artigo não impede a feitura de 

levantamento fiscal nem a sua revisão, quando se constate falsidade, erro, 

omissão ou exatidão nos dados declarados ou escriturados.

§ 1º A compensação de que trata este artigo não impede a feitura de 

levantamento fiscal nem a sua revisão, quando se constate falsidade, erro, 

omissão ou inexatidão nos dados declarados ou escriturados. (Redação dada 

pela Lei n. 7.295, de 01 de agosto de 2002)
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§ 2º A partir de 16/09/1996, saldos credores acumulados por estabeleci-

mentos que realizem operações e prestações de que tratam o inciso II do art. 

4º e seu parágrafo único podem ser, na proporção que estas saídas represen-

tem do total das saídas realizadas pelo estabelecimento:

I – imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu no Es-

tado, independentemente da formulação de pedido; e

II – havendo saldo remanescente, transferido pelo sujeito passivo a outros 

contribuintes deste Estado, mediante a emissão pelo Secretário de Estado da 

Fazenda de documento que reconheça o crédito.

III – utilizados para liquidar, mediante compensação, o ICMS devido na 

importação de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, conforme 

dispuser o Regulamento. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de 

março de 2017)

§ 3º Somente a Lei poderá, nos demais casos de saldos credores acumu-

lados a partir da vigência da Lei Complementar n. 87/96, permitir que:

I – sejam imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu 

no Estado;

II – sejam transferidos, nas condições que definir, a outros contribuintes 

deste Estado.

§ 3º Os estabelecimentos industriais, nos demais casos de saldos credores 

acumulados a partir da vigência da Lei Complementar n. 87, de 16 de setem-

bro de 1996, após autorização prévia do Secretário de Estado da Fazenda 

e atendidos os procedimentos de formulação de pedido e comprovação da 

legitimidade e origem dos créditos, na forma estabelecida no Regulamento, 

poderão: (Redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003) (Dispo-

sitivo revogado pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)

I – transferir a estabelecimento fornecedor de matéria-prima, material 

secundário, material de embalagem, máquinas, aparelhos e equipamentos 

industriais destinados à integração em seu ativo permanente, para utilização 
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em seu processo industrial, até o limite de quarenta por cento do valor total 

das aquisições; (Redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)

II – liquidar, mediante compensação, o ICMS devido na importação de 

máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, conforme dispuser o Regu-

lamento; (Redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003) (Dispo-

sitivo revogado pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)

§ 4º Os saldos credores acumulados na forma prevista nos parágrafos an-

teriores, existentes em 31/12/1999 e ainda não compensados ou transferidos 

até 31/07/2000, podem ser, a requerimento do sujeito passivo e a critério da 

administração fazendária, transferidos a outros contribuintes deste Estado, 

para compensação parcelada, mediante a emissão, pelo Secretário de Estado 

da Fazenda, de documento que reconheça o crédito.

§ 5º Os saldos credores acumulados em decorrência das operações e pres-

tações de que tratam o inciso II e o parágrafo único do artigo 4º, desde que 

reconhecidos previamente pelo Secretário de Estado da Fazenda, poderão 

ser utilizados pelo próprio estabelecimento para fins de pagamento de até 

noventa por cento do imposto devido na importação de mercadorias ou bens, 

devendo o restante ser recolhido em moeda corrente. (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 9.908, de 11 de setembro de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei 

n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)

§ 6º Os saldos credores a que se refere o § 5º poderão, ainda, ser transfe-

ridos a terceiros, para fins de pagamento do imposto devido na importação de 

mercadorias ou bens, observado o seguinte: (Dispositivo incluído pela Lei n. 

9.908, de 11 de setembro de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.422, 

de 02 de outubro de 2015)

I – o estabelecimento importador poderá efetuar o recolhimento do im-

posto devido na importação mediante utilização de moeda corrente e dos 

créditos referidos no caput; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.908, de 11 de 

setembro de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.422, de 02 de outu-

bro de 2015)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI74572003.html#a2_XXI
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei104222015.html#a5
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI74572003.html#a2_XXI
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei104222015.html#a5
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei104222015.html#a5
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI99082012.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI99082012.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei104222015.html#a5
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei104222015.html#a5
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI99082012.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI99082012.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei104222015.html#a5
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei104222015.html#a5
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI99082012.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI99082012.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei104222015.html#a5
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei104222015.html#a5


2137

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

II – somente serão admitidas as transferências decorrentes de aquisições 

originárias de leilões promovidos pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito 

Santo – Bandes; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.908, de 11 de setembro de 

2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)

III – o Poder Executivo, em ato específico, definirá o montante global do 

imposto a ser compensado na forma deste parágrafo e o valor das cotas do 

imposto a serem individualmente adquiridas a cada leilão; (Dispositivo incluí-

do pela Lei n. 9.908, de 11 de setembro de 2012) (Dispositivo revogado pela 

Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)

IV – o montante do valor do imposto a ser compensado, por estabele-

cimento, será fixado de acordo com o quantitativo de cotas adquiridas nos 

leilões promovidos pelo Bandes; e (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.908, de 

11 de setembro de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.422, de 02 de 

outubro de 2015)

V – os procedimentos a serem adotados para fins de implementação das 

disposições contidas neste parágrafo serão definidos conforme dispuser o Re-

gulamento, observadas as regras previstas nos §§ 7º a 13. (Dispositivo inclu-

ído pela Lei n. 9.908, de 11 de setembro de 2012) (Dispositivo revogado pela 

Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)

§ 7º Para efeito de captação, oferta e aquisição de créditos acumulados, 

nos leilões promovidos pelo Bandes, serão observados os seguintes procedi-

mentos: (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.908, de 11 de setembro de 2012) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)

I – em relação à captação de créditos: (Dispositivo incluído pela Lei n. 

9.908, de 11 de setembro de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.422, 

de 02 de outubro de 2015)

a) o estabelecimento exportador deverá declarar o valor do montante do 

crédito ofertado para alienação em leilão, que ficará indisponível, no caso de 

sua arrematação, enquanto prevalecer a possibilidade de sua utilização pelo 

importador; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.908, de 11 de setembro de 

2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)
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b) o estabelecimento exportador deverá estipular, em percentual, o valor 

do deságio, que será no mínimo dez por cento, a ser aplicado sobre o mon-

tante do crédito ofertado na alínea “a”, sendo o valor a receber, em moeda 

corrente, a diferença entre o montante do crédito acumulado adquirido pelo 

importador e o valor do seu respectivo deságio; (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 9.908, de 11 de setembro de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.422, de 02 de outubro de 2015)

c) as propostas serão entregues em envelopes fechados, que serão aber-

tos simultaneamente, conforme edital previamente publicado, e classificadas 

pelo Bandes em ordem decrescente, segundo o percentual de deságio esti-

pulado; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.908, de 11 de setembro de 2012) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)

d) a lista elaborada na forma da alínea “c” será utilizada em ordem se-

quencial, tendo preferência o estabelecimento que ofertar o maior deságio, 

até que se esgote o montante do respectivo crédito ofertado; (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 9.908, de 11 de setembro de 2012) (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)

e) havendo empate no percentual de deságio prevalecerá, para efeito de 

prioridade na alienação, o estabelecimento com menor montante de crédi-

to ofertado; e (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.908, de 11 de setembro de 

2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)

f) os procedimentos e os critérios para alienação e transferência dos cré-

ditos, bem como o prazo e a forma do seu pagamento serão definidos con-

forme dispuser o Regulamento; e (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.908, de 

11 de setembro de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.422, de 02 de 

outubro de 2015)

II – em relação à aquisição de créditos: (Dispositivo incluído pela Lei n. 

9.908, de 11 de setembro de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.422, 

de 02 de outubro de 2015)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI99082012.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI99082012.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei104222015.html#a5
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei104222015.html#a5
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI99082012.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei104222015.html#a5
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI99082012.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI99082012.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei104222015.html#a5
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei104222015.html#a5
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI99082012.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI99082012.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei104222015.html#a5
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI99082012.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI99082012.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei104222015.html#a5
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei104222015.html#a5
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI99082012.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI99082012.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei104222015.html#a5
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei104222015.html#a5


2139

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

a) os estabelecimentos interessados na aquisição de créditos acumulados 

de exportação para compensação com o imposto devido na importação de 

mercadorias ou bens, deverão expressar formalmente a sua aceitação em 

relação às condições estabelecidas pela Sefaz e pelo Bandes para fins de sua 

utilização; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.908, de 11 de setembro de 2012) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)

b) a aquisição dos créditos a que se refere a alínea “a” decorrerá da parti-

cipação em leilão promovido pelo Bandes, observado o seguinte: (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 9.908, de 11 de setembro de 2012) (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)

1. para efeito de aquisição das cotas do imposto a ser compensado, os in-

teressados deverão apresentar propostas que serão entregues em envelopes 

fechados, contendo o número de cotas pretendidas e o percentual do imposto 

devido na importação de mercadorias ou bens a ser recolhido em moeda cor-

rente, que não poderá ser inferior a dez por cento do valor do imposto; (Dis-

positivo incluído pela Lei n. 9.908, de 11 de setembro de 2012) (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)

2. os envelopes serão abertos simultaneamente, conforme edital previa-

mente publicado, e classificados pelo Bandes em ordem decrescente, segun-

do o percentual em moeda corrente ofertado para pagamento do imposto de-

vido na importação de mercadorias ou bens; (Dispositivo incluído pela Lei n. 

9.908, de 11 de setembro de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.422, 

de 02 de outubro de 2015)

3. a lista elaborada na forma do item 2 será utilizada em ordem sequen-

cial, tendo preferência na arrematação das cotas, o estabelecimento que ofe-

recer, para pagamento em moeda corrente, o maior percentual do imposto 

devido; e (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.908, de 11 de setembro de 2012) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)

4. no caso de empate relativo ao percentual em moeda corrente, ofertado 

para arrematação das cotas de importação, e não havendo cotas disponíveis 
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em quantidade suficiente para atendimento da demanda, a alienação será re-

alizada mediante rateio proporcional ao quantitativo pretendido por cada um 

dos adquirentes; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.908, de 11 de setembro de 

2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)

c) os estabelecimentos adquirentes de cotas do imposto a ser compen-

sado na forma do § 6º terão prazo de quinze dias a contar da divulgação do 

resultado do leilão para efetuar pagamento ao Bandes, a título de sinal, do 

valor equivalente a dez por cento da parcela do imposto a ser paga em moeda 

corrente; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.908, de 11 de setembro de 2012) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)

d) o descumprimento da regra estabelecida na alínea “c” sujeita o esta-

belecimento à perda do respectivo benefício e impedimento quanto à partici-

pação em novos leilões, pelo prazo de seis meses; (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 9.908, de 11 de setembro de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.422, de 02 de outubro de 2015)

e) concluído o leilão, os estabelecimentos arrematantes terão o prazo de 

doze meses para efetuar a importação e o pagamento do imposto, até que 

se esgote o valor de suas cotas; e (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.908, de 

11 de setembro de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.422, de 02 de 

outubro de 2015)

f) não sendo utilizadas integralmente as cotas do imposto a ser compen-

sado no período de doze meses, o arrematante poderá requerer a restituição 

de noventa por cento do sinal a que se refere a alínea “c”, em relação à parce-

la não utilizada, sendo o percentual restante revertido ao Bandes, a título de 

remuneração pelos leilões realizados. (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.908, 

de 11 de setembro de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.422, de 02 

de outubro de 2015)

§ 8º Antes do desembaraço aduaneiro, o estabelecimento importador de-

verá: (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.908, de 11 de setembro de 2012) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)
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I – na hipótese de que trata o § 5º, efetuar o recolhimento de, no mínimo, 

dez por cento do imposto devido, em moeda corrente, devendo o restante 

ser compensado mediante utilização de créditos acumulados; e (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 9.908, de 11 de setembro de 2012) (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)

II – na hipótese de que trata o § 6º: (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.908, 

de 11 de setembro de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.422, de 02 

de outubro de 2015)

a) recolher à Sefaz o montante do imposto devido, a ser pago em moeda 

corrente, de acordo com o percentual ofertado em leilão, admitida a apro-

priação do valor previamente recolhido ao Bandes a título de sinal, conforme 

previsto no § 7º, II, “c”; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.908, de 11 de se-

tembro de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro 

de 2015)

b) apresentar requerimento ao Bandes para que seja repassado à Sefaz o 

valor recolhido a título de sinal na forma do § 7º, II, “c”, referente à aquisição 

da cota do imposto a ser compensado na importação; e (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 9.908, de 11 de setembro de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei 

n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)

c) recolher ao Bandes o valor devido relativo à aquisição em leilão, do 

crédito acumulado de exportação, já computado o deságio previsto no § 7º, 

I, “b”. (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.908, de 11 de setembro de 2012) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)

§ 9º A Sefaz autorizará o desembaraço das mercadorias ou bens impor-

tados com o benefício previsto nos §§ 5º e 6º somente após a confirmação 

dos recolhimentos exigidos na forma do § 8º. (Dispositivo incluído pela Lei n. 

9.908, de 11 de setembro de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.422, 

de 02 de outubro de 2015)

§ 10 O valor do crédito acumulado de exportação, para os fins de que tra-

ta o § 6º, será compensado com o imposto devido na importação, pelo seu 
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valor de face, sem qualquer deságio. (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.908, 

de 11 de setembro de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.422, de 02 

de outubro de 2015)

§ 11 O Bandes remeterá ao estabelecimento exportador, detentor do cré-

dito acumulado de exportação, o valor recolhido na forma do § 8º, II, “c”, no 

prazo de até noventa dias após o desembaraço das mercadorias ou bens im-

portados. (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.908, de 11 de setembro de 2012) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)

§ 12 A Gerência Fiscal da Sefaz e o Bandes deverão efetuar o controle da 

utilização dos valores do imposto referentes à importação e à utilização dos 

créditos acumulados de exportação para os fins de que tratam os §§ 5º e 6º. 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 9.908, de 11 de setembro de 2012) (Disposi-

tivo revogado pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)

§ 13 Os leilões previstos neste artigo poderão ser eletrônicos, realizados 

por meio da internet. (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.908, de 11 de setem-

bro de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 

2015)

§ 14 Nas operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição 

tributária, a utilização de créditos acumulados de exportação para compensa-

ção com o imposto devido na importação, somente se aplica ao imposto rela-

tivo às operações próprias, vedada a sua utilização para fins de compensação 

do imposto a ser retido referente às operações subsequentes. (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 9.908, de 11 de setembro de 2012) (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)

§ 15 Ato do Poder Executivo poderá especificar mercadorias ou bens cujo 

imposto devido na importação não poderá ser compensado na forma deste 

artigo. (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.908, de 11 de setembro de 2012) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)

§ 16 Os procedimentos e os critérios para a realização do leilão de cotas 

do imposto a ser compensado na forma do § 6º, a transferência de créditos, 
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o recebimento de valores decorrentes das alienações de créditos, bem como 

sua transferência aos estabelecimentos alienantes serão definidos conforme 

dispuser o Regulamento. (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.908, de 11 de se-

tembro de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro 

de 2015)

Art. 54. O contribuinte detentor de crédito acumulado do imposto deverá 

informar, na forma do Regulamento, anualmente, até o dia 10 de janeiro, o 

valor total do crédito acumulado ao final do exercício anterior.

Parágrafo único. Independentemente da aplicação de penalidades previs-

tas na legislação, não será objeto de análise o pedido do contribuinte, relativo 

a transferência de crédito, que deixar de atender ao disposto no caput, até 

que supra a ocorrência faltosa.

Art. 55. O lançamento de qualquer crédito do imposto relativo a mercado-

rias entradas ou adquiridas, ou recebido o serviço prestado, será feito no pe-

ríodo em que se verificar a entrada da mercadoria ou recebimento do serviço.

Parágrafo único. O lançamento fora do período referido somente será ad-

mitido na forma prevista em Lei.

Parágrafo único. O lançamento, fora do período de que trata o caput, so-

mente será admitido na forma prevista no Regulamento. (Redação dada pela 

Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

Art. 56. A Lei poderá conceder ou vedar direito a crédito do imposto, bem 

como dispensar ou exigir seu estorno, segundo o que for estabelecido em 

convênios celebrados com outros Estados.

Art. 56. O Poder Executivo poderá conceder ou vedar direito a crédito do 

imposto, bem como dispensar e exigir seu estorno, segundo o que for esta-

belecido em convênios ou protocolos firmados com outros Estados e o Distrito 

Federal. (Redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

Art. 57. É vedada a restituição ou a compensação do valor do imposto 

que tenha sido utilizado como crédito pelo estabelecimento destinatário, bem 

como a restituição do saldo de crédito existente na data do encerramento das 

atividades de qualquer estabelecimento.
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Art. 58. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos artigos 

52 e 53, a legislação de regência do imposto poderá estabelecer:

I – que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço 

dentro de determinado período;

II – que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço 

em cada operação;

III – que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o im-

posto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um 

determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la 

e instaurar processo contraditório.

§ 1º Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com 

base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, 

se positiva. Caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento 

referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.

§ 2º A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o Inciso III não 

dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias.

Art. 59. A pessoa inscrita no cadastro de contribuintes do imposto deve 

declarar em documento de informação, conforme modelos aprovados pela 

Secretaria de Estado da Fazenda, os valores apurados das operações ou pres-

tações, das transferências, dos débitos e dos créditos, do imposto a recolher 

ou do saldo credor a transportar para o período seguinte.

CAPÍTULO XV

DOS PRAZOS DE PAGAMENTO

Art. 60. A Lei fixará os prazos para pagamento do imposto, podendo alte-

rá-los sempre que for conveniente aos interesses da Fazenda Estadual.

Art. 60. O Regulamento fixará os prazos para pagamento do imposto, 

podendo alterá-los sempre que for conveniente aos interesses da Fazenda 

Estadual. (Redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)
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CAPÍTULO XVI

DO DOCUMENTÁRIO FISCAL E OUTRAS OBRIGAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Art. 61. Os livros e documentos fiscais, sua forma de escrituração, utili-

zação e outras obrigações acessórias a eles pertinentes serão os constantes 

do Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais - SINIEF, 

estabelecido em convênio com o Ministério da Fazenda e demais Unidades da 

Federação.

§ 1º O Convênio de que trata este artigo e respectivos ajustes deverão ser 

integrados ao Regulamento.

§ 2º O Poder Executivo, mediante ato próprio, poderá instituir no Regula-

mento outros documentos fiscais de interesse da Fazenda Estadual, quando 

julgar necessário.

§ 3º São considerados inidôneos e fazem prova apenas em favor do Fisco 

o documentário fiscal que não guardar ou não atender às exigências e requi-

sitos previstos na legislação tributária.

§ 3º É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova 

apenas em favor do Fisco, o documento fiscal que: (Redação dada pela Lei n. 

9.373, de 24 de dezembro de 2009)

I – omita indicações; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.373, de 24 de de-

zembro de 2009)

II – não seja o exigido para a respectiva operação; (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009)

III – não corresponda a uma efetiva saída ou entrada de mercadorias ou a 

uma efetiva prestação de serviços de transporte ou comunicação, excetuadas 

as hipóteses expressamente previstas; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.373, 

de 24 de dezembro de 2009)

IV – contenha declarações inexatas, esteja preenchido de forma ilegível 

ou apresente emenda ou rasura que lhe prejudiquem a clareza; (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009)
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V – não guarde as exigências ou os requisitos previstos na legislação de 

regência do imposto; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.373, de 24 de dezem-

bro de 2009)

VI – tenha sido emitido por pessoa que não esteja em situação regular 

perante o Fisco, inclusive por contribuinte cuja inscrição estadual tenha sido 

suspensa, cassada ou cancelada; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.373, de 

24 de dezembro de 2009)

VII – tenha sido apropriado irregularmente, perdido ou extraviado; (Dis-

positivo incluído pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009)

VIII – tenha sido emitido após a data-limite para utilização; (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009)

IX – tenha sido emitido irregularmente por ECF, ou por equipamento não 

autorizado; (Redação dada pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009)

X – tenha sido emitido por estabelecimento obrigado à utilização de ECF, 

com inobservância das disposições contidas na legislação de regência do im-

posto; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009)

XI – indique como destinatário pessoa que não esteja em situação regular 

perante o Fisco; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro 

de 2009)

XII – tenha sido emitido por meio eletrônico, com dolo, fraude, simulação 

ou erro que possibilite, mesmo que a terceiro, o não pagamento do imposto 

ou qualquer outra vantagem indevida. (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.373, 

de 24 de dezembro de 2009)

§ 4º Na impossibilidade de determinação do vencimento da obrigação tri-

butária acessória relativa à escrituração de nota fiscal, considera-se vencida 

tal obrigação 5 (cinco) dias após a emissão do referido documento. (Disposi-

tivo incluído pela Lei n. 8.312, de 16 de junho de 2006)
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CAPÍTULO XVII

DAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DOS TRANSPORTADORES

Art. 62. Os transportadores são obrigados, no momento do ingresso no 

território deste Estado, a parar e a fornecer à repartição fazendária da divisa 

uma via do manifesto das cargas transportadas, destinadas a contribuintes 

estabelecidos neste Estado e procedentes de outras unidades da Federação, 

juntamente com uma via das notas fiscais respectivas, para aposição de visto 

fiscal. (Dispositivo revogado pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009.)

§ 1º Para fins de controle da movimentação de mercadorias no território 

deste Estado, os documentos fiscais poderão ser submetidos a processo de 

coleta, armazenamento e transmissão de dados e imagens, conforme dispu-

ser o Regulamento. (Dispositivo incluído pela Lei n. 7.684, de 18 de dezem-

bro de 2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 

2009.)

§ 2º A reprodução em meio físico das imagens obtidas na forma do § 1º 

será admitida com finalidade de instruir e fazer prova material em processos 

tributários administrativos. (Dispositivo incluído pela Lei n. 7.684, de 18 de 

dezembro de 2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 9.373, de 24 de dezem-

bro de 2009.)

§ 3º As empresas de transporte ferroviário, aquaviário ou de navegação 

aérea, sujeitam-se, no que couber, ao disposto neste artigo. (Dispositivo in-

cluído pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003) (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009.)

§ 4º Presume-se entrada no estabelecimento, a mercadoria constante de 

documento fiscal que tenha sido submetido ao processo de coleta, armaze-

namento e transmissão de dados e imagens, de que trata o § 1º. (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003) (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009.)
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Art. 63. Os transportadores não poderão aceitar despacho ou efetuar 

transporte de mercadorias que não estiverem acompanhadas da nota fiscal e 

do conhecimento de transporte respectivos.

§ 1º As mercadorias, no transporte, devem estar acompanhadas das vias 

dos documentos fiscais exigidos pela legislação. (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003)

§ 2º O consumidor deverá portar nota fiscal ou cupom fiscal relativo à 

mercadoria que transportar. (Dispositivo incluído pela Lei n. 7.684, de 18 de 

dezembro de 2003)

§ 3º Todo aquele que, por conta própria ou de terceiros, transportar mer-

cadorias responderá pela falta das vias dos documentos fiscais que devam 

acompanhá-las no transporte, bem como pela sua entrega ao estabelecimen-

to indicado nos referidos documentos. (Dispositivo incluído pela Lei n. 7.684, 

de 18 de dezembro de 2003)

Art. 64. As mercadorias transportadas não poderão ser entregues a des-

tinatário diverso do indicado no documento fiscal que as acompanhar.

Art. 65. Todos os veículos de transporte, inclusive coletivos e automóveis 

particulares, estão sujeitos à conferência da carga transportada.

Parágrafo único. A fiscalização, quando necessária, poderá lacrar as car-

gas transportadas, sendo vedada a sua violação sem a presença do Fisco. 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003)

Art. 66. A Lei estabelecerá as normas e obrigações complementares para 

controle das mercadorias em trânsito no território do Estado.

Art. 66. O Regulamento estabelecerá as normas e obrigações comple-

mentares para controle das mercadorias em trânsito no território do Estado. 

(Redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)
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CAPÍTULO XVIII

DA SUJEIÇÃO A REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO

Art. 67. O sujeito passivo que reiteradamente infringir a legislação de 

regência do imposto poderá ser submetido a regime especial de fiscalização.

§ 1º A medida consistirá na vigilância constante dos agentes do Fisco so-

bre o sujeito passivo, inclusive mediante plantão permanente de fiscais em 

seu estabelecimento.

§ 2º O regulamento normatizará a atuação da Fazenda Estadual.

§ 2º O Regulamento conterá normas complementares relativas ao prazo e 

à aplicação da medida prevista neste artigo. (Redação dada pela Lei n. 7.457, 

de 31 de março de 2003)

Art. 67-A. Poderão ser submetidos a controle eletrônico, conforme dispu-

ser o Regulamento: (Dispositivo incluído pela Lei n. 7.684 de 18 de dezembro 

de 2003)

I – o estabelecimento abatedor, frigorífico ou matadouro, em relação às 

entradas e saídas de animais vivos e abatidos; e (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 7.684 de 18 de dezembro de 2003)

II – o estabelecimento distribuidor de combustíveis, em relação às entra-

das e saídas de combustíveis. (Dispositivo incluído pela Lei n. 7.684 de 18 de 

dezembro de 2003)

Art. 67-B. O contribuinte será considerado devedor contumaz e poderá 

ser submetido a regime especial de fiscalização, conforme dispuser o Regu-

lamento, quando, reiteradamente, deixar de recolher o imposto devido na 

forma e nos prazos regulamentares. (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.907, 

de 11 de setembro de 2012)

§ 1º Para os fins de que trata este artigo, considerar-se-á devedor con-

tumaz o contribuinte que: (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.907, de 11 de 

setembro de 2012)

I – deixar de recolher o imposto declarado no Documento de Informações 

Econômico-Fiscais – DIEF – ou escriturado no livro Registro de Apuração do 
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ICMS, referente a cinco meses, consecutivos ou alternados; ou (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 9.907, de 11 de setembro de 2012)

II – tenha débitos inscritos em dívida ativa, cujo valor total seja superior 

a três vezes o montante do seu patrimônio líquido, apurado no seu último ba-

lanço patrimonial. (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.907, de 11 de setembro 

de 2012)

§ 2º Não serão computados para os efeitos deste artigo os débitos cuja 

exigibilidade esteja suspensa ou em curso de cobrança executiva em que te-

nha sido efetivada a penhora. (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.907, de 11 de 

setembro de 2012)

CAPÍTULO XIX

DA APREENSÃO DE DOCUMENTÁRIO, DE MERCADORIA OU DE BEM E 

DA SUA DESTINAÇÃO

Art. 68. Serão apreendidos, mediante lavratura de auto de apreensão e 

depósito, livros, papéis, documentos, objetos, equipamentos, programas, ar-

quivos, meios magnéticos, e quaisquer outros documentos de efeitos fiscais e 

comerciais que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1º Na hipótese de ser recusada a exibição de qualquer um dos ele-

mentos mencionados no caput, a fiscalização poderá lacrar os móveis ou as 

dependências em que possivelmente eles estejam, lavrando termo desse pro-

cedimento, caso em que a autoridade administrativa providenciará, perante a 

Procuradoria Geral do Estado, mandado para que se faça a exibição judicial.

§ 2º O autuante poderá nomear o autuado depositário de objetos ou equi-

pamentos, se a sua guarda e conservação não for praticável em depósito do 

Estado.

Art. 69. Sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação tributária, 

as mercadorias ou os bens poderão ser apreendidos:

I – em trânsito:

a) se desacompanhados de documento fiscal exigido na legislação tributária;
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b) quando não puder ser identificado o destinatário;

c) a critério do Fisco, quando ingressarem no território deste Estado, com 

destino a outra unidade da Federação;

II – se armazenados, depositados ou colocados à venda, o armazenador, o 

depositário, o vendedor ou o comprador não exibir e entregar à fiscalização, 

quando exigido, documento fiscal idôneo que comprove a origem destas mer-

cadorias ou destes bens;

III – em todos os casos:

a) quando ocorrer remessa ou recebimento por estabelecimentos com ins-

crição suspensa ou cancelada;

b) se houver anotações falsas ou evidência de fraude nos livros e docu-

mentos fiscais com elas relacionados, inclusive quanto ao preço, origem e 

destino;

c) se o armazenador, o depositário, o vendedor, o comprador, o remetente 

ou o destinatário não estiver inscrito na repartição competente, quando a isso 

estiver obrigado;

d) quando, pertencendo a estabelecimento de funcionamento provisório, a 

comerciantes ambulantes ou localizados na via pública, estiverem em poder 

desses, em situação irregular perante o Fisco; e

e) que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§1º Para evitar remoção clandestina de mercadoria ou de bem, a fisca-

lização poderá lacrar os móveis ou as dependências em que possivelmente 

eles estejam, lavrando termo desse procedimento, caso em que a autoridade 

administrativa providenciará perante a Procuradoria Geral do Estado, o man-

dado para que se faça a exibição judicial dessa mercadoria ou do bem.

§ 2º Havendo prova ou suspeita fundada de que as mercadorias ou os 

bens se encontram irregularmente em residência particular ou em depen-

dência de estabelecimento utilizada como moradia, será promovida a busca e 

apreensão judicial, sem prejuízo das medidas acauteladoras necessárias para 

evitar a sua remoção clandestina.
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Art. 70. O auto de apreensão e depósito deverá conter as indicações pre-

vistas no Regulamento.

§ 1º As mercadorias ou os bens apreendidos poderão ser depositados em 

poder de terceiro idôneo, se a sua guarda e conservação não for praticável 

em depósito do Estado.

§ 2º O autuado poderá ser nomeado depositário das mercadorias ou dos 

bens apreendidos, desde que se comprove tratar-se de pessoa idônea ou pos-

suidora de estabelecimento regularmente cadastrado neste Estado.

§ 3º Far-se-á constar do auto de apreensão e depósito a circunstância de se-

rem rapidamente deterioráveis as mercadorias ou os bens objeto da apreensão.

§ 4º O Poder Executivo fixará, no Regulamento, as hipóteses de transfe-

rência de depositário e a competência para decidi-la.

Art. 71. Consideram-se passíveis de doação as mercadorias ou os bens de 

fácil deterioração, cuja liberação não seja providenciada pelo sujeito passivo 

no prazo de quarenta e oito horas após a apreensão.

§ 1º À vista do estado em que se encontrarem as mercadorias ou os bens 

no momento da apreensão, fica ressalvada à autoridade fiscal a fixação de 

prazo inferior ao previsto no caput deste artigo.

§ 2º A doação prevista neste artigo somente poderá ser efetuada em fa-

vor de instituições de assistência social regularmente constituídas, mediante 

termo lavrado nos autos do processo.

§ 3º Anular-se-á qualquer responsabilidade relativa à apreensão e ao de-

pósito sempre que ocorrer a doação nos termos deste artigo, aplicando-se, no 

que couber, o disposto no art. 73, § 2º.

§ 4º O Poder Executivo fixará, no Regulamento, a competência para pro-

mover a doação de que trata este artigo.

§ 5º Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da data da apreensão, as mer-

cadorias ou os bens apreendidos e depositados em poder do Estado, os quais, 

por suas características, evidenciem predisposição à obsolescência ou à depre-

ciação motivada pelo decurso de tempo, poderão, mesmo antes do julgamento 
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definitivo do processo, a critério da Secretaria de Estado da Fazenda, ser desti-

nados à utilização em seus serviços, assegurando-se a sua liberação ao sujeito 

passivo, observado o disposto no § 2º do artigo seguinte, caso a ação fiscal 

venha a ser julgada improcedente por decisão administrativa irrecorrível.

Art. 72. Será autorizada a liberação das mercadorias ou dos bens apreen-

didos, nos seguintes casos:

l - antes do julgamento definitivo do processo:

a) mediante depósito administrativo de importância equivalente à exigida 

no respectivo auto de infração; (Dispositivo revogado pela Lei n. 8.098, de 27 

de setembro de 2005)

b) mediante prestação de fiança, nos termos da lei civil;

II – em qualquer fase de tramitação do processo:

a) mediante a comprovação de inocorrência de ilícito tributário, caso em 

que a liberação será precedida de despacho fundamentado da autoridade res-

ponsável pela apreensão;

b) mediante liquidação do auto de infração lavrado em decorrência da 

apreensão;

III – em face de decisão judicial.

§ 1º Permanecendo as mercadorias ou os bens apreendidos sob a guarda 

do Estado, para efeito de apuração de responsabilidade por extravio ou perda 

injustificada, o agente responsável pela apreensão deverá colher, no verso do 

respectivo auto de apreensão e depósito ou em recibo à parte, a assinatura 

da autoridade responsável pela guarda dos objetos apreendidos.

§ 2º A liberação das mercadorias ou dos bens apreendidos dar-se-á so-

mente após o pagamento das despesas ocorridas com a apreensão, tais como 

armazenamento, pastagem, carga e descarga, se houver.

Art. 73. Julgado definitivamente o processo, ou declarada a revelia, as 

mercadorias ou os bens apreendidos, que não forem objeto de liberação no 

prazo de 10 (dez) dias após a intimação do sujeito passivo, serão declarados 

abandonados, ficando autorizada, alternativamente, a sua utilização em ser-
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viços da Secretaria de Estado da Fazenda, a doação a órgãos oficiais, bem 

como a instituições de educação ou assistência social, ou, ainda, a venda em 

leilão, conforme dispuser o Regulamento.

Art. 73. Julgado definitivamente o processo ou lavrado o termo de revelia, 

as mercadorias ou os bens apreendidos que não forem objeto de liberação, 

no prazo de 10 (dez) dias após a intimação do sujeito passivo, serão declara-

dos abandonados, ficando autorizada, alternativamente, a sua utilização em 

serviços da Secretaria de Estado da Fazenda, a doação a órgãos oficiais, bem 

como a instituições de educação ou assistência social, ou, ainda, a venda em 

leilão, conforme dispuser o Regulamento. (Redação dada pela Lei n. 8.098, 

de 27 de setembro de 2005)

Art. 73. Julgado definitivamente o processo, ou lavrado o termo de reve-

lia, as mercadorias ou os bens apreendidos que não tiverem sido objetos de 

liberação, durante a tramitação do processo, serão declarados abandonados, 

observado o seguinte: (Redação dada pela Lei n. 8.312, de 16 de junho de 

2006)

I – estando as mercadorias ou bens apreendidos depositados em poder do 

autuado ou de terceiro, o depositário será intimado a restituí-los à Secretaria 

de Estado da Fazenda, no prazo de 10 (dez) dias após a intimação; e (Dispo-

sitivo incluído pela Lei n. 8.312, de 16 de junho de 2006)

II – relativamente aos bens e mercadorias declarados abandonados, con-

forme dispuser o Regulamento, a Secretaria de Estado da Fazenda fica auto-

rizada a: (Dispositivo incluído pela Lei n. 8.312, de 16 de junho de 2006)

a) utilizá-los em seus serviços: (Dispositivo incluído pela Lei n. 8.312, de 

16 de junho de 2006)

b) proceder à doação a órgãos oficiais ou a instituições de educação ou as-

sistência social, sem fins lucrativos; ou (Dispositivo incluído pela Lei n. 8.312, 

de 16 de junho de 2006)

c) realizar venda em leilão. (Dispositivo incluído pela Lei n. 8.312, de 16 

de junho de 2006)
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d) destruí-los, caso sejam impróprios para as outras destinações previstas 

neste inciso. (Dispositivo incluído pela Lei n. 9157, de 18 de maio de 2009)

§ 1º As mercadorias ou bens apreendidos e declarados abandonados se-

rão obrigatoriamente avaliados, conforme dispuser o Regulamento. (Disposi-

tivo revogado pela Lei n. 8.312, de 16 de junho de 2006)

§ 2º Se a autoridade competente optar, na forma do caput, por outra al-

ternativa, que não a venda em leilão, o sujeito passivo fica:

I – integralmente desobrigado relativamente ao débito fiscal apurado, se 

o valor da avaliação for superior ao valor do débito;

II – parcialmente desobrigado relativamente ao débito fiscal apurado, se 

o valor da avaliação for inferior ao valor do débito, operando-se a compensa-

ção, até o limite do valor da avaliação.

§ 2º Se a autoridade competente optar, na forma do inciso II, por outra 

alternativa, que não a venda em leilão, o sujeito passivo fica integralmente 

desobrigado relativamente ao débito fiscal apurado. (Redação dada pela Lei 

n. 8.312, de 16 de junho de 2006)

§ 3º Caso as mercadorias ou os bens apreendidos sejam levados a leilão, 

o produto da venda será destinado ao pagamento do débito e das demais 

despesas decorrentes da apreensão e da realização do leilão, ficando o saldo, 

porventura existente, à disposição do sujeito passivo.

§ 4º Se o produto da venda em leilão não bastar para o pagamento men-

cionado no parágrafo anterior, ou ocorrer a hipótese prevista no § 2º, inciso 

II, o remanescente do referido débito será inscrito em dívida ativa.

§ 4º Se o produto da venda em leilão não bastar para o pagamento men-

cionado no § 3º, o remanescente do referido débito será inscrito em dívida 

ativa. (Redação dada pela Lei n. 8.312, de 16 de junho de 2006)
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CAPÍTULO XX

DAS MULTAS E DA SUA REDUÇÃO

Seção I

Da Aplicação das Multas

Art. 74. A multa tem como finalidade aplicar a justiça fiscal e desencora-

jar a transgressão à legislação tributária.

Art. 75. A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos parágrafos 

1º a 8º deste artigo. (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

§ 1º Faltas relativas ao recolhimento do imposto: (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

I – deixar de recolher o imposto, no todo ou em parte, na forma e nos 

prazos regulamentares, quando as operações ou prestações estiverem re-

gularmente escrituradas nos livros fiscais próprios, desde que regularmente 

declarado: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 40% (quarenta por cento) do valor do imposto não recolhido; 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

II – deixar de recolher, no todo ou em parte, na forma e nos prazos regula-

mentares, parcela do imposto devido por contribuinte enquadrado no regime 

de estimativa, desde que regularmente declarado: (Dispositivo revogado pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 40% (quarenta por cento) do valor não recolhido; (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

III – deixar de recolher o imposto, no todo ou em parte, na forma e nos 

prazos regulamentares, quando desobrigados de escrituração: (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 40% (quarenta por cento) do valor do imposto não recolhido; 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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IV – recolher imposto fora do prazo regulamentar sem os acréscimos le-

gais: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 20% (vinte por cento) do valor do imposto não recolhido no 

prazo regulamentar; (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

V – deixar de recolher o imposto, no todo ou em parte, na forma e nos 

prazos regulamentares, nos demais casos não previstos nos incisos anterio-

res: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 100% (cem por cento) do valor não recolhido; ou(Dispositivo 

revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

b) multa de 20 % (vinte por cento) do valor da operação, quando o valor 

do imposto não puder ser apurado. (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

§ 2º Faltas relativas ao crédito do imposto: (Dispositivo revogado pela Lei 

n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

I – creditar-se de imposto decorrente de registro de documento fiscal que 

não corresponda à aquisição ou entrada de mercadoria no estabelecimento ou 

a serviço prestado ao contribuinte: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

a) multa de 40% (quarenta por cento) do valor da operação ou prestação 

indicada no documento, sem prejuízo do recolhimento da importância indevi-

damente creditada;

a) multa de 40% (quarenta por cento) do valor da operação ou prestação 

indicada no documento, sem prejuízo do recolhimento da importância inde-

vidamente creditada, desde que essa tenha sido efetivamente compensada; 

(Redação dada pela Lei n. 10.232, de 27 de maio de 2014) (Dispositivo revo-

gado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

II – creditar-se de imposto escriturado fora do prazo legal, sem prévia co-

municação ou sem prévia autorização do Fisco, quando esta for exigida:

a) multa de 10% (dez por cento) do valor do crédito escriturado;
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II – creditar-se de imposto escriturado fora do prazo legal: (Redação dada 

pela Lei n. 7.965, de 28 de dezembro de 2004) (Dispositivo revogado pela Lei 

n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 05% (cinco por cento) do valor do crédito escriturado, quando 

a escrituração for precedida de comunicação ao Fisco; e (Redação dada pela 

Lei n. 7.965, de 28 de dezembro de 2004) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

b) multa de 10% (dez por cento) do valor do crédito escriturado, na hipó-

tese de escrituração sem prévia comunicação ao Fisco; (Redação dada pela 

Lei n. 7.965, de 28 de dezembro de 2004) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

III – creditar-se de imposto decorrente de transferência de crédito de ou-

tro estabelecimento em hipótese não permitida ou em valor superior ao limite 

autorizado pela legislação: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)

a) multa de 100% (cem por cento) do valor do crédito, sem prejuízo do 

recolhimento da importância indevidamente creditada;

a) multa de 100% (cem por cento) do valor do crédito, sem prejuízo do re-

colhimento da importância indevidamente creditada, desde que essa tenha sido 

efetivamente compensada; (Redação dada pela Lei n. 10.232, de 27 de maio de 

2014) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

IV – creditar-se de imposto incidente sobre mercadorias, bens ou serviços 

destinados ao consumo do estabelecimento: (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 100% (cem por cento) do valor indevidamente creditado, sem 

prejuízo do recolhimento da importância indevidamente creditada;

a) multa de 100% (cem por cento) do valor indevidamente creditado, 

sem prejuízo do recolhimento da importância indevidamente creditada, des-

de que essa tenha sido efetivamente compensada; (Redação dada pela Lei n. 

10.232, de 27 de maio de 2014) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 

05 de maio de 2017)
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V – creditar-se de imposto indevidamente, excetuadas as hipóteses pre-

vistas nas alíneas anteriores: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 

de maio de 2017)

a) multa de 100% (cem por cento) do valor do crédito indevidamente es-

criturado, sem prejuízo do recolhimento da importância indevidamente cre-

ditada.

a) multa de 100% (cem por cento) do valor do crédito indevidamente es-

criturado, sem prejuízo do recolhimento da importância indevidamente cre-

ditada, desde que essa tenha sido efetivamente compensada. (Redação dada 

pela Lei n. 10.232, de 27 de maio de 2014) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 3º Faltas relativas à documentação fiscal: (Dispositivo revogado pela Lei 

n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

I – emitir documento fiscal próprio que não corresponda a serviço presta-

do ao contribuinte: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

a) multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da prestação indicada no 

documento fiscal; (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 

2017)

b) multa de 5% (cinco por cento) do valor da prestação indicada no docu-

mento fiscal, nos casos de perda de prazo para cancelamento de CT-e, nunca 

inferior a 10 (dez) ou superior a 1.000 (mil) VRTEs, desde que não tenha sido 

propiciada a terceiros qualquer vantagem fiscal indevida, não se aplicando, 

nesta hipótese, a penalidade prevista na alínea “a”; (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 9.907, de 11 de setembro de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

II – emitir documento fiscal próprio que não corresponda a saída de mer-

cadoria ou a transmissão de propriedade de mercadoria, ou a entrada de 

mercadoria no estabelecimento: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 

05 de maio de 2017)
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a) multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da operação indicada no 

documento fiscal; (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 

2017)

b) multa de 5% (cinco por cento) do valor da operação indicada no docu-

mento fiscal, nos casos de perda de prazo para cancelamento de NF-e, nunca 

inferior a 50 (cinquenta) ou superior a 5.000 (cinco mil) VRTEs, desde que 

não tenha sido propiciada a terceiros qualquer vantagem fiscal indevida, não 

se aplicando, nesta hipótese, a penalidade prevista na alínea “a”; (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 9.830, de 08 de maio de 2012) (Dispositivo revogado pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

III – destacar imposto em documento referente à operação ou prestação 

não tributada ou não sujeita à tributação: (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 100% (cem por cento) do valor do imposto indevidamente 

destacado; (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

III – A - destacar, em documento referente à operação ou prestação, im-

posto maior que o devido: (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.830, de 08 de 

maio de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 

2017)

a) multa de 100% (cem por cento) do valor correspondente à diferen-

ça entre o imposto destacado e o efetivamente devido; (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 9.830, de 08 de maio de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

IV – adulterar, viciar ou falsificar documento fiscal ou nele inserir elemen-

tos falsos ou inexatos para iludir o Fisco: (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação, 

nunca inferior a 100 (cem) VRTE’s por documento; (Dispositivo revogado pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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V – emitir documento fiscal nele consignando declaração falsa quanto ao 

estabelecimento de origem ou de destino das mercadorias ou da prestação de 

serviços: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação, 

nunca inferior a 100 (cem) VRTE’s por documento; (Dispositivo revogado pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

VI – imprimir para si ou para terceiros, fornecer, possuir ou guardar docu-

mento fiscal inidôneo:

a) multa de 100 (cem) VRTE’s por documento e formalização do processo 

para a imediata suspensão da inscrição no cadastro de contribuintes; (Dispo-

sitivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

VII – utilizar documento inidôneo para iludir a fiscalização ou eximir-se do 

pagamento total ou parcial do imposto, ou ainda, para propiciar a terceiros o 

não pagamento do imposto ou qualquer outra vantagem fiscal indevida: (Dis-

positivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou presta-

ção, nunca inferior a 100 (cem) VRTE’s por documento, sem prejuízo do pa-

gamento do imposto devido; (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 

de maio de 2017)

VIII – consignar em documento fiscal importância diversa do efetivo valor 

da operação ou prestação ou valores diferentes nas respectivas vias: (Dispo-

sitivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 50% (cinquenta por cento) do efetivo valor da operação ou 

prestação, nunca inferior a 100 (cem) VRTE’s por documento, sem prejuízo 

do pagamento do imposto devido; (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

IX – utilizar documento fiscal com numeração ou seriação em duplicidade: 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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a) multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou presta-

ção, nunca inferior a 100 (cem) VRTE’s por documento, sem prejuízo do pa-

gamento do imposto devido; (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 

de maio de 2017)

b) multa de 5% (cinco por cento) do valor da operação, nos casos de uti-

lização de NF-e, nunca inferior a 50 (cinquenta) ou superior a 5.000 (cinco 

mil) VRTEs, sem prejuízo do pagamento do imposto devido, desde que não 

tenha sido propiciada a terceiros qualquer vantagem fiscal indevida, não se 

aplicando, nesta hipótese, a penalidade prevista na alínea “a”; (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 9.830, de 08 de maio de 2012)

b) multa de 5% (cinco por cento) do valor da operação ou prestação, nos 

casos de utilização de documento fiscal eletrônico, nunca inferior a 50 (cin-

quenta) ou superior a 5.000 (cinco mil) VRTEs, sem prejuízo do pagamento 

do imposto devido, desde que não tenha sido propiciada a terceiros qualquer 

vantagem fiscal indevida, não se aplicando, nesta hipótese, a penalidade pre-

vista na alínea “a”; (Redação dada pela Lei n. 10158, de 27 de dezembro de 

2013) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

X – transportar mercadoria desacompanhada de documento fiscal hábil, 

ou acompanhada de documento fiscal inidôneo: (Dispositivo revogado pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria, aplicável ao 

transportador, sem prejuízo da cobrança do imposto;

a) multa de 30 % (trinta por cento) do valor da mercadoria, aplicável ao 

transportador, sem prejuízo da cobrança do imposto; ou (Redação dada pela 

Lei n. 7.965, de 28 de dezembro de 2004) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

b) multa de 10 % (dez por cento) do valor da mercadoria, aplicável ao trans-

portador, sem prejuízo da cobrança do imposto, quando se tratar de transporte 

de mercadoria acompanhada de documento emitido após a data-limite para 

utilização; (Dispositivo incluído pela Lei n. 7.965, de 28 de dezembro de 2004) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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XI – receber, estocar ou depositar mercadoria desacompanhada de docu-

mento fiscal hábil, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo: (Disposi-

tivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria, nunca inferior 

a 300 (trezentos) VRTE’s;

a) multa de 30 % (trinta por cento) do valor da mercadoria, nunca inferior 

a 100 (cem) VRTEs; (Redação dada pela Lei n. 7.965, de 28 de dezembro de 

2004) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

XII – entregar ou remeter mercadoria depositada por terceiro à pessoa 

ou estabelecimento diverso do depositante, desacompanhada de documento 

fiscal hábil, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo: (Dispositivo re-

vogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria, aplicável ao 

depositário, nunca inferior a 300 (trezentos) VRTE’s; (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

XIII – entregar mercadoria, sem prévia autorização da repartição com-

petente, a destinatário diverso do indicado no documento fiscal: (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria, nunca inferior 

a 100 (cem) VRTE’s; (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

XIV – escriturar documento fiscal sem o visto ou o selo fiscal de auten-

ticidade obrigatórios: (Dispositivo revogado pela Lei n. 9.373, de 24 de de-

zembro de 2009.) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

a) multa de 5% (cinco por cento) do valor constante do documento; (Dis-

positivo revogado pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009.) (Dispositi-

vo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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XV – portar documento fiscal sem o visto ou o selo fiscal de autenticidade 

obrigatórios: (Dispositivo revogado pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 

2009.) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 10% (dez por cento) do valor constante do documento; (Dis-

positivo revogado pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009.) (Dispositi-

vo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

XVI – extravio, perda ou inutilização de documento fiscal:

XVI – extravio, ou perda de documento fiscal, inclusive o eletrônico: (Re-

dação dada pela Lei n. 9.373, 24 de dezembro de 2009) (Dispositivo revoga-

do pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, 

apurada ou arbitrada pelo Fisco, nunca inferior a 10 (dez) VRTE’s por docu-

mento; (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

b) multa de 10 (dez) VRTEs por arquivo, quando se tratar de NF-e, limi-

tada a 2.000 (dois mil) VRTEs por período de apuração; (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 9.830, de 08 de maio de 2012)

b) multa de 10 (dez) VRTEs por arquivo, quando se tratar de documento 

fiscal eletrônico, limitada a 2.000 (dois mil) VRTEs por período de apuração. 

(Redação dada pela Lei n. 10158, de 27 de dezembro de 2013) (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

XVII – deixar de emitir documento fiscal: (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, 

nunca inferior a 300 (trezentos) VRTE’s por operação ou prestação;

a) multa de 30 % (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, 

nunca inferior a 100 (cem) VRTEs por operação ou prestação; (Redação dada 

pela Lei n. 7.965, de 28 de dezembro de 2004) (Dispositivo revogado pela Lei 

n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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b) multa de 10 (dez) VRTEs por arquivo, quando se tratar de documento 

fiscal eletrônico, limitada a 2.000 (dois mil) VRTEs por período de apuração; 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10158, de 27 de dezembro de 2013) (Dispo-

sitivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

XVIII – emitir, utilizar ou guardar documento fiscal sem a observância dos 

requisitos regulamentares: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 

de maio de 2017)

a) multa de 1% (um por cento) do valor constante do documento, nunca 

inferior a 1 (um) VRTE e superior a 10 (dez) VRTE’s por documento; (Dispo-

sitivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

XIX – utilizar documento fiscal com prazo de utilização vencido, na hipó-

tese em que o imposto destacado no documento tenha sido tempestivamente 

recolhido:

a) multa de 5% (cinco por cento) do valor da operação ou prestação, nun-

ca inferior a 10 (dez) VRTE’s por documento;

XIX – emitir documento fiscal com prazo de validade vencido: (Redação 

dada pela Lei n. 8.098, de 27 de setembro de 2005) (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 10% (dez por cento) do valor da operação ou prestação, nun-

ca inferior a 10 (dez) VRTEs por documento; (Redação dada pela Lei n. 8.098, 

de 27 de setembro de 2005) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 

de maio de 2017)

XX – emitir, utilizar, ou guardar documento fiscal sem o selo fiscal de au-

tenticidade: (Dispositivo revogado pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 

2009.) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 10% (dez por cento) do valor constante do documento, nunca 

inferior a 500 (quinhentos) VRTE’s por documento. (Dispositivo revogado pela 

Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009.) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)
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XXI – deixar, o emitente, de encaminhar ou disponibilizar “download” do 

arquivo eletrônico do documento fiscal eletrônico e seu respectivo protocolo 

de autorização ao destinatário, conforme leiaute e padrão técnico previstos na 

legislação: (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009)

XXI – deixar, o emitente, de encaminhar ou disponibilizar download do 

arquivo do documento fiscal eletrônico e seu respectivo protocolo de autori-

zação ao destinatário e ao transportador, ou ao tomador do serviço, confor-

me leiaute e padrão técnico previstos na legislação: (Redação dada pela Lei 

n. 10.158, de 27 de dezembro de 2013) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 50 (cinquenta) VRTEs por arquivo; (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

XXII – deixar, o emitente de documento fiscal eletrônico, de transmitir à Se-

faz, no prazo e nas condições previstas na legislação, os documentos gerados 

em contingência: (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 

2009) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, 

nunca inferior a 300 (trezentos) VRTEs por documento, sem prejuízo do pa-

gamento do imposto devido; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.373, de 24 de 

dezembro de 2009)

a) multa de 5% (cinco por cento) do valor da operação ou prestação, 

nunca inferior a 50 (cinquenta) ou superior a 500 (quinhentos) VRTES por 

documento, sem prejuízo do pagamento do imposto devido; (Redação dada 

pela Lei n. 9.830, de 08 de maio de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

XXIII – deixar, o destinatário de documento fiscal eletrônico, de comunicar 

à Sefaz, no prazo previsto no regulamento, a impossibilidade de confirmação 

da existência da autorização de uso do documento fiscal eletrônico em contin-

gência: (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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a) multa de 20 (vinte) VRTEs por documento; (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

XXIV – deixar, o emitente de documento fiscal eletrônico, de lavrar termo 

no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência 

- RUDFTO, com informações relativas ao documento fiscal eletrônico emitido 

em contingência: (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro 

de 2009) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 30 (trinta) VRTEs por termo; (Dispositivo incluído pela Lei n. 

9.373, de 24 de dezembro de 2009) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

XXV – deixar, o emitente de documento fiscal eletrônico, de solicitar à Se-

faz, no prazo previsto na legislação, a inutilização de números de documentos 

fiscais eletrônicos não utilizados, na eventualidade de quebra de sequência de 

sua numeração: (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro 

de 2009) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 10 (dez) VRTEs por número, limitada a 1.000 (mil) VRTEs por 

quebra de sequência de numeração; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.373, 

de 24 de dezembro de 2009) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 

de maio de 2017)

XXVI – emitir Carta de Correção Eletrônica - CC-e em desacordo com as 

exigências previstas na legislação: (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.373, de 

24 de dezembro de 2009) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)

a) multa de 30 (trinta) VRTEs por CC-e; (Dispositivo incluído pela Lei n. 

9.373, de 24 de dezembro de 2009) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

XXVII – utilizar, o emitente de documento fiscal eletrônico, formulário de 

segurança em desacordo com as exigências previstas na legislação: (Dispo-

sitivo incluído pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009) (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI93732009.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI93732009.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI93732009.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI93732009.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI93732009.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI93732009.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI93732009.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI93732009.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI93732009.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI93732009.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI93732009.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI93732009.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI93732009.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI93732009.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI93732009.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI93732009.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8


2168

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

a) multa de 30 (trinta) VRTEs por formulário; (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

XXVIII – fabricar, portar ou armazenar formulário de segurança em de-

sacordo com as exigências previstas na legislação: (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 30 (trinta) VRTEs por formulário; (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

XXIX – emitir ou imprimir documento auxiliar de documento fiscal ele-

trônico, documento auxiliar de documento fiscal eletrônico simplificado ou 

declaração prévia de emissão em contingência em desacordo com as exigên-

cias previstas na legislação: (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.373, de 24 de 

dezembro de 2009).

XXIX – emitir ou imprimir documento auxiliar de documento fiscal ele-

trônico, declaração prévia de emissão em contingência ou evento prévio de 

emissão em contingência em desacordo com as exigências previstas na legis-

lação: (Redação dada pela Lei n. 10158, de 27 de dezembro de 2013) (Dis-

positivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 30 (trinta) VRTEs por documento; (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

b) multa de 50 (cinquenta) VRTEs, quando se tratar de manifesto eletrônico 

de documentos fiscais; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10158, de 27 de dezem-

bro de 2013) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

XXX – emitir documento fiscal, manualmente ou por qualquer outro meio 

de impressão, nos casos em que for obrigatória a emissão de documento fis-

cal eletrônico, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação: (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009) (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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a) multa de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, 

sem prejuízo do pagamento do imposto devido; (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009)

a) multa de 5% (cinco por cento) do valor da operação ou prestação, sem 

prejuízo do pagamento do imposto devido; (Redação dada pela Lei n. 9.830, 

de 08 de maio de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)

b) multa de 50 (cinquenta) VRTEs, quando se tratar de manifesto eletrô-

nico de documentos fiscais; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10158, de 27 de 

dezembro de 2013)

XXXI – deixar, o emitente ou o destinatário de documento fiscal eletrônico, 

de guardar, pelo prazo previsto na legislação, as vias do formulário utilizadas 

na operação em contingência, desde que tenha ocorrido a transmissão da 

Nota Fiscal Eletrônica – NF-e em contingência: (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009)

XXXI – deixar, o emitente ou o destinatário de documento fiscal eletrônico, 

ou o tomador do serviço, de guardar, pelo prazo previsto na legislação, as vias 

do formulário utilizadas na operação em contingência, desde que tenha ocor-

rido a transmissão do documento fiscal eletrônico em contingência: (Redação 

dada pela Lei n. 10158, de 27 de dezembro de 2013) (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 100 (cem) VRTEs por via; (Dispositivo incluído pela Lei n. 

9.373, de 24 de dezembro de 2009) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

XXXII – inutilização de documento fiscal, exceto o eletrônico: (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009) (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, 

apurada ou arbitrada pelo Fisco, nunca inferior a 10 (dez) VRTEs por docu-

mento; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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XXXIII – cancelar documento fiscal eletrônico fora dos prazos e condições 

previstos na legislação: (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.605, de 27 de dezem-

bro de 2010) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, 

nunca inferior a 10 (dez) VRTEs por documento; (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 9.605, de 27 de dezembro de 2010) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

b) multa de 5% (cinco por cento) do valor da operação, por cancelamento 

de NF-e fora do prazo, nunca inferior a 50 (cinquenta) ou superior a 5.000 (cin-

co mil) VRTEs, desde que não tenha sido propiciada a terceiros qualquer van-

tagem fiscal indevida, não se aplicando, nesta hipótese, a penalidade prevista 

na alínea “a”; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.830, de 08 de maio de 2012)

b) multa de 5% (cinco por cento) do valor da operação, por cancelamento 

de nota fiscal eletrônica, nunca inferior a 50 (cinquenta) ou superior a 5.000 

(cinco mil) VRTEs, desde que não tenha sido propiciada a terceiros qualquer 

vantagem fiscal indevida, não se aplicando, nesta hipótese, a penalidade pre-

vista na alínea “a”; (Redação dada pela Lei n. 10.158, de 27 de dezembro de 

2013) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

c) multa de 5% (cinco por cento) do valor da prestação, por cancelamento 

de conhecimento de transporte eletrônico, nunca inferior a 10 (dez) ou su-

perior a 1.000 (mil) VRTEs, desde que não tenha sido propiciada a terceiros 

qualquer vantagem fiscal indevida, não se aplicando, nesta hipótese, a pe-

nalidade prevista na alínea “a”; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.158, de 

27 de dezembro de 2013) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)

d) multa de 50 (cinquenta) VRTEs, por cancelamento de manifesto eletrô-

nico de documentos fiscais; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.158, de 27 de 

dezembro de 2013) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)
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XXXIV – deixar, o destinatário de documento fiscal eletrônico, de manifes-

tar-se, em relação à confirmação, ou não, da operação ou prestação descrita no 

documento: (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.907, de 11 de setembro de 2012)

XXXIV – deixar, o destinatário de documento fiscal eletrônico, de manifes-

tar-se em relação à confirmação, ou não, da operação ou prestação descrita 

no documento, ou prestar informação divergente acerca da manifestação exi-

gida: (Redação dada pela Lei n. 10.158, de 27 de dezembro de 2013) (Dispo-

sitivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 5% (cinco por cento) do valor da operação ou prestação, nun-

ca inferior a 50 (cinquenta) ou superior a 5.000 (cinco mil) VRTEs por docu-

mento; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.907, de 11 de setembro de 2012) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

XXXV – deixar de encerrar o manifesto eletrônico de documentos fiscais, 

nas hipóteses previstas na legislação: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.158, 

de 27 de dezembro de 2013) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 

de maio de 2017)

a) multa de 50 (cinquenta) VRTEs, por manifesto eletrônico de documen-

tos fiscais; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.158, de 27 de dezembro de 

2013) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

XXXVI – deixar de apresentar a ficha de conteúdo de importação, na for-

ma e no prazo previstos na legislação, quando obrigado: (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.158, de 27 de dezembro de 2013) (Dispositivo revogado pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 2.000 (dois mil) VRTEs por ficha de conteúdo de importação; 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.158, de 27 de dezembro de 2013) (Dispo-

sitivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 4º Faltas relativas aos livros fiscais e registros magnéticos: (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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I – deixar de manter livro fiscal no estabelecimento ou mantê-lo em local 

não autorizado: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 

2017)

a) multa de 50 (cinquenta) VRTE’s por livro; (Dispositivo revogado pela Lei 

n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

II – utilizar livro fiscal sem prévia autenticação da repartição fazendária: 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 200 (duzentos) VTRE’s por livro, por mês ou fração, contados 

da data em que era obrigatória a sua autenticação;

a) multa de 50 (cinquenta) VTREs por livro, por mês ou fração, contados 

da data em que era obrigatória a sua autenticação; (Redação dada pela Lei n. 

9.605, de 27 de dezembro de 2010) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

III – utilizar, sem prévia autorização da repartição fazendária, Sistema 

Eletrônico de Processamento de Dados para escrituração de livros ou emissão 

de documentos fiscais: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)

a) multa de 500 (quinhentos) VRTE’s, por livro, por mês escriturado, fican-

do o contribuinte obrigado a proceder a imediata regularização, sem prejuízo 

da formalização do processo para a imediata suspensão da inscrição no ca-

dastro de contribuinte; e

a) multa de 100 (cem) VRTEs, por livro, por mês escriturado, ficando o 

contribuinte obrigado a proceder à imediata regularização, sem prejuízo da for-

malização do processo para a imediata suspensão da inscrição no cadastro de 

contribuintes do ICMS; e (Redação dada pela Lei n. 7.965, de 28 de dezembro 

de 2004) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

b) multa de 10 (dez) VRTE’s por documento fiscal emitido, ficando o con-

tribuinte obrigado a proceder a imediata regularização, sem prejuízo da for-

malização do processo para a imediata suspensão da inscrição no cadastro de 

contribuinte; (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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IV – deixar de registrar ou atrasar o registro de documento fiscal por meio 

magnético ou registrá-lo fora dos padrões previstos na legislação: (Dispositi-

vo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 10% (dez por cento) do valor constante do documento, quan-

do encontrado em arquivo do contribuinte, nunca inferior a 10 (dez) VRTE’s 

por documento não escriturado; ou(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

b) multa de 30% (trinta por cento) do valor do documento, nunca inferior 

a 20 (vinte) VRTE’s por documento não encontrado no arquivo do contribuin-

te; (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

V – extravio, perda ou inutilização de livro fiscal: (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 1% (um por cento) do valor das mercadorias entradas no 

estabelecimento no exercício anterior, corrigido monetariamente, apurado ou 

arbitrado pelo Fisco, nunca inferior a 500 (quinhentos) VRTE’s por livro; (Dis-

positivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

b) multa de 1% (um por cento) do valor das mercadorias entradas no es-

tabelecimento no exercício, corrigido monetariamente, apurado ou arbitrado 

pelo Fisco, nunca inferior a 500 (quinhentos) VRTEs por livro, quando o ex-

travio, perda ou inutilização ocorrer no exercício em que o estabelecimento 

tiver iniciado suas atividades; (Dispositivo incluído pela Lei n. 8.098, de 27 de 

setembro de 2005) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

VI – deixar de escriturar documento fiscal, no livro Registro de Entradas 

ou no livro Registro de Saídas, no prazo regulamentar: (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 20% (vinte por cento) do valor constante do documento não 

escriturado, quando encontrado no arquivo do contribuinte, nunca inferior 

a 10 (dez) VRTE’s por documento não escriturado; ou(Dispositivo revogado 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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b) multa de 30% (trinta por cento) do valor constante do documento não 

escriturado, nunca inferior a 300 (trezentos) VRTE’s por documento não en-

contrado no arquivo do contribuinte; (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

VII – deixar de escriturar o Livro Registro de Inventário de mercadorias, 

no prazo regulamentar: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)

a) multa de 1% (um por cento) do valor das mercadorias entradas no es-

tabelecimento no exercício alcançado, corrigido monetariamente, apurado ou 

arbitrado pelo Fisco, por mês ou fração de atraso, nunca inferior a 500 (qui-

nhentos) VRTE’s por exercício não escriturado; (Dispositivo revogado pela Lei 

n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

VIII – deixar de escriturar o Livro Registro de Apuração do ICMS, no prazo 

regulamentar: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 

2017)

a) multa de 100 (cem) VRTE’s, por período de apuração ou fração em atra-

so, quando as operações ou prestações estiverem regularmente escrituradas 

nos demais livros fiscais e o imposto tiver sido pago; ou(Dispositivo revogado 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

b) multa de 300 (trezentos) VRTE’s, por período de apuração ou fração em 

atraso, nos demais casos; (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)

IX – adulterar, viciar ou falsificar livro fiscal: (Dispositivo revogado pela Lei 

n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 500 (quinhentos) VRTE’s por livro; (Dispositivo revogado pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

X – inserir elementos falsos ou inexatos em livro fiscal: (Dispositivo revo-

gado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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a) multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação, 

apurado ou arbitrado pelo Fisco, nunca inferior a 500 (quinhentos) VRTE’s; 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

XI – utilizar, em equipamento eletrônico de processamento de dados, pro-

grama para emissão de documento fiscal ou escrituração de livro fiscal, que 

não atenda às exigências da legislação: (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 1000 (mil) VRTE’s; (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

XII – escriturar livro fiscal com irregularidades, excetuadas as hipóteses 

expressamente previstas nos incisos anteriores: (Dispositivo revogado pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 500 (quinhentos) VRTE’s por irregularidade; (Dispositivo re-

vogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

XIII – escriturar Livro Registro de Entradas sem discriminar a situação 

tributária das mercadorias, de conformidade com os padrões previstos na 

legislação: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 1% (um por cento) do valor das mercadorias entradas no es-

tabelecimento no respectivo exercício ou fração, corrigido monetariamente, 

apurado ou arbitrado pelo Fisco, nunca inferior a 500 (quinhentos) VRTE’s; 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

XIV – escriturar Livro Registro de Inventário sem discriminar as merca-

dorias por situação tributária, de conformidade com os padrões previstos na 

legislação: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 1% (um por cento) do valor das mercadorias inventariadas no 

exercício anterior, corrigido monetariamente, apurado ou arbitrado pelo Fisco, 

nunca inferior a 500 (quinhentos) VRTE’s; (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)
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XV – deixar de autenticar livro fiscal escriturado por Sistema Eletrônico de 

Processamento de Dados: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)

a) multa de 200 (duzentos) VRTE’s por livro, por mês ou fração, contados 

da data em que era obrigatória a sua autenticação.

a) multa de 50 (cinquenta) VRTEs por livro, por mês ou fração, contados 

da data em que era obrigatória a sua autenticação; (Redação dada pela Lei n. 

9.605, de 27 de dezembro de 2010) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

XVI – deixar de utilizar, quando obrigatório, sistema eletrônico de pro-

cessamento de dados para emissão de documentos fiscais e escrituração de 

livros fiscais: (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.907, de 11 de setembro de 

2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 50 (cinquenta) VRTEs, por mês ou fração, contados da data 

em que era obrigatória a utilização, sem prejuízo da formalização do processo 

para a imediata suspensão da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS; 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 9.907, de 11 de setembro de 2012) (Disposi-

tivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 4º- A. Faltas relativas à Escrituração Fiscal Digital - EFD: (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 9.605, de 27 de dezembro 2010) (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

I – deixar de entregar no prazo regulamentar, por transmissão eletrônica 

de dados, arquivo referente à EFD: (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.605, de 

27 de dezembro 2010) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)

a) multa de 1.000 (mil) VRTEs por arquivo, desde que a falta seja suprida 

até o 30º (trigésimo) dia subsequente ao do vencimento da obrigação; ou 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 9.605, de 27 de dezembro 2010) (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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b) multa de 2.000 (dois mil) VRTEs por arquivo, após o 30º (trigésimo) dia 

subsequente ao do vencimento da obrigação, sem prejuízo da formalização 

do processo para a imediata suspensão da inscrição no cadastro de contri-

buintes do ICMS e da solicitação para exibição judicial; (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 9.605, de 27 de dezembro 2010), (Dispositivo revogado pela Lei 

n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

I – A - retificar, após o prazo regulamentar de entrega, por transmissão 

eletrônica de dados, arquivo referente à EFD: (Dispositivo incluído pela Lei n. 

9.907, de 11 de setembro de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

a) multa de 1.000 (mil) VRTEs por arquivo, desde que a falta seja suprida 

até o 30º (trigésimo) dia subsequente ao do vencimento da obrigação; ou 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 9.907, de 11 de setembro de 2012) (Disposi-

tivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

b) multa de 2.000 (dois mil) VRTEs por arquivo, se a falta for suprida 

após o 30º (trigésimo) dia subsequente ao do vencimento da obrigação, sem 

prejuízo da formalização do processo para a imediata suspensão da inscrição 

no cadastro de contribuintes do ICMS e da solicitação para exibição judicial; 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 9.907, de 11 de setembro de 2012) (Disposi-

tivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

II – deixar de escriturar ou escriturar fora do prazo regulamentar o docu-

mento, emitido ou recebido, na EFD, ou escriturá-lo fora das especificações 

do leiaute estabelecido na legislação: (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.605, 

de 27 de dezembro 2010) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)

a) multa de 20% (vinte por cento) do valor constante do documento, 

quando encontrado em arquivo do contribuinte, nunca inferior a 10 (dez) 

VRTEs por documento não escriturado; ou (Dispositivo incluído pela Lei n. 

9.605, de 27 de dezembro 2010) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)
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b) multa de 30% (trinta por cento) do valor constante do documento, nun-

ca inferior a 300 (trezentos) VRTEs por documento não encontrado no arquivo 

do contribuinte; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.605, de 27 de dezembro 

2010) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

III – deixar de escriturar ou escriturar fora do prazo regulamentar o regis-

tro referente à informação exigida no leiaute do arquivo da EFD, não previsto 

no inciso II, ou escriturá-lo fora das especificações do leiaute do arquivo da 

EFD: (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.605, de 27 de dezembro 2010) (Dis-

positivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 100 (cem) VRTEs por registro não informado, nunca inferior a 

500 (quinhentos) ou superior a 5.000 (cinco mil) VRTEs por arquivo; (Dispo-

sitivo incluído pela Lei n. 9.605, de 27 de dezembro 2010) (Dispositivo revo-

gado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

III – A - omitir informação em campo de registro da EFD, conforme exigido 

nas especificações do seu leiaute, ou prestar informação em desacordo com 

as especificações exigidas: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.158, de 27 de 

dezembro de 2013) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

a) multa de 10 (dez) VRTEs por campo não informado ou informado em 

desacordo com as especificações exigidas, nunca inferior a 50 (cinquenta) 

ou superior a 5.000 (cinco mil) VRTEs por arquivo; (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.158, de 27 de dezembro de 2013) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

IV – extravio, perda ou inutilização do arquivo digital referente à EFD, ar-

mazenado pelo contribuinte: (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.605, de 27 de 

dezembro 2010) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 

2017)

a) multa de 1% (um por cento) do valor das mercadorias entradas no es-

tabelecimento no exercício anterior, apurado ou arbitrado pelo Fisco, nunca 

inferior a 500 (quinhentos) VRTEs por arquivo; ou (Dispositivo incluído pela 
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Lei n. 9.605, de 27 de dezembro 2010) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

b) multa de 1% (um por cento) do valor das mercadorias entradas no 

estabelecimento no exercício, apurado ou arbitrado pelo Fisco, nunca inferior 

a 500 (quinhentos) VRTEs por arquivo, quando o extravio, perda ou inutili-

zação ocorrerem no exercício em que o estabelecimento tiver iniciado suas 

atividades; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.605, de 27 de dezembro 2010)

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

V – deixar de escriturar ou escriturar fora do prazo regulamentar na EFD o 

estoque das mercadorias, das matérias-primas, dos produtos intermediários, 

dos materiais de embalagem, dos produtos manufaturados e dos produtos 

em fabricação, existentes na data do balanço ou na data determinada por le-

gislação específica, ou escriturá-lo fora das especificações do leiaute do arqui-

vo da EFD: (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.605, de 27 de dezembro 2010)

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 1% (um por cento) do valor das mercadorias entradas no es-

tabelecimento no exercício alcançado, apurado ou arbitrado pelo Fisco, por 

mês ou fração de atraso, nunca inferior a 500 (quinhentos) VRTEs por inven-

tário de mercadorias não escriturado; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.605, 

de 27 de dezembro 2010) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)

VI – inserir informação falsa, incorreta ou inexata na EFD: (Dispositivo in-

cluído pela Lei n. 9.605, de 27 de dezembro 2010) (Dispositivo revogado pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação, 

apurado ou arbitrado pelo Fisco, nunca inferior a 500 (quinhentos) VRTEs, 

quando constante de documento de operação ou prestação; ou(Dispositivo 

incluído pela Lei n. 9.605, de 27 de dezembro 2010) (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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b) multa de 100 (cem) VRTEs por registro, nunca inferior a 500 (quinhen-

tos) ou superior a 5.000 (cinco mil) VRTEs por arquivo; (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 9.605, de 27 de dezembro 2010) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

VII – efetuar, com irregularidades, excetuadas as hipóteses expressamen-

te previstas nos incisos anteriores, a EFD: (Dispositivo incluído pela Lei n. 

9.605, de 27 de dezembro 2010) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

a) multa de 500 (quinhentos) VRTEs, por irregularidade; (Dispositivo in-

cluído pela Lei n. 9.605, de 27 de dezembro 2010) (Dispositivo revogado pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 5º Faltas relativas à inscrição na repartição fazendária e às alterações 

cadastrais: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

I – deixar de se inscrever na repartição fazendária da jurisdição em que 

estiver operando o estabelecimento obrigado à inscrição no cadastro de con-

tribuintes do ICMS:

I – deixar de se inscrever na repartição fazendária da jurisdição em que 

estiver operando o estabelecimento obrigado à inscrição no cadastro de con-

tribuintes do ICMS ou adquirir mercadorias com inscrição suspensa ou cance-

lada. (Redação dada pela Lei n. 7.295, de 01 de agosto de 2002) (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 30% (trinta por cento) do valor das mercadorias existentes 

no estabelecimento ou constantes de notas fiscais em nome do infrator, nun-

ca inferior a 500 (quinhentos) VRTE’s; ou(Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

b) multa de 30% (trinta por cento) do valor dos serviços prestados, nunca 

inferior a 500 (quinhentos) VRTE’s; (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)
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II – deixar de requerer o cancelamento da inscrição à repartição fazendá-

ria da respectiva jurisdição, no prazo de 30 (trinta) dias contados do encer-

ramento da atividade do estabelecimento: (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 30% (trinta por cento) do valor das mercadorias existentes 

em estoque ou inventariadas; ou

a) multa de 10% (dez por cento) do valor das mercadorias existentes em 

estoque ou inventariadas, nunca inferior a 200 (duzentos) VRTEs; (Redação 

dada pela Lei n. 7.965, de 28 de dezembro de 2004) (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

b) multa de 1000 (mil) VRTE’s, inexistindo estoque ou na impossibilidade 

de levantar o inventário; (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)

III – deixar de comunicar à repartição fazendária, com antecedência míni-

ma de dez dias, a mudança do estabelecimento para outro endereço: (Dispo-

sitivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 300 (trezentos) VRTE’s; (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

IV – deixar de comunicar à repartição fazendária, no prazo regulamentar, 

a mudança de qualquer alteração contratual relativa aos dados constantes 

do formulário de inscrição ou alteração cadastral, ressalvado o disposto nas 

alíneas anteriores: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

a) multa de 300 (trezentos) VRTE’s; (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

IV – A - deixar de atender, no prazo regulamentar, exigências específi-

cas estabelecidas pela Sefaz, nos casos de alterações cadastrais promovidas 

perante a Junta Comercial, por meio do Registro Integrado e Cadastro Sim-

plificado – Cadsim: (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.830, de 08 de maio de 

2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI79652004.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI79652004.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI98302012.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI98302012.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8


2182

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

a) multa de 300 (trezentos) VRTEs; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.830, 

de 08 de maio de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)

V – recebimento de mercadorias por pessoa física ou jurídica não inscri-

ta como contribuinte do ICMS ou contribuinte que tenha tido sua inscrição 

suspensa, quando as mercadorias, por sua natureza, volume ou valor, carac-

terizarem intuito comercial ou industrial: (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 30% (trinta por cento) do valor da operação. (Dispositivo re-

vogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

VI – deixar de habilitar-se para a utilização do Domicílio Tributário Eletrô-

nico – DT-e: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.379, de 16 de junho de 2015) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 1.000 (mil) VRTEs. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.379, 

de 16 de junho de 2015) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)

§ 6º Faltas relativas à apresentação de informações econômico-fiscais: 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

I – deixar de entregar, no prazo fixado, documento de arrecadação nega-

tivo: (Dispositivo revogado pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009.) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 20 (vinte) VRTE’s por documento; (Dispositivo revogado pela 

Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009.) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

II – deixar de entregar certidão negativa de débito para com a seguridade 

social, no prazo regulamentar: (Dispositivo revogado pela Lei n. 9.373, de 24 

de dezembro de 2009.) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)
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a) multa de 300 (trezentos) VRTE’s; e, formalização do processo para a 

suspensão da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS, se após 30 

(trinta) dias não regularizar a situação junto ao órgão fazendário de sua juris-

dição; (Dispositivo revogado pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009.) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

III – deixar de entregar, no prazo regulamentar, em meio magnético ou 

não, documento obrigatório relativo à informação econômico-fiscal: (Disposi-

tivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 100 (cem) VRTE’s por documento, desde que a falta seja su-

prida até o último dia do mês subsequente ao do vencimento; ou

a) multa de 50 (cinquenta) VRTEs por documento, desde que a falta seja 

suprida até o 20º (vigésimo) dia subsequente ao vencimento da obrigação; 

(Redação dada pela Lei n. 7.965, de 28 de dezembro de 2004) (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

b) multa de 300 (trezentos) VRTE’s nos demais casos;

b) multa de 100 (cem) VRTEs por documento, desde que a falta seja su-

prida até o 30º (trigésimo) dia subsequente ao vencimento da obrigação, 

excluído o prazo de que trata a alínea “a”; (Redação dada pela Lei n. 7.965, 

de 28 de dezembro de 2004) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 

de maio de 2017)

c) multa de 200 (duzentos) VRTEs por documento, a partir do 30º (trigé-

simo) dia, sem prejuízo da formalização do processo para a imediata suspen-

são da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS; (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 7.965, de 28 de dezembro de 2004) (Dispositivo revogado pela Lei 

n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

III – A - retificar, após o prazo regulamentar de entrega, documento obri-

gatório, em meio magnético ou não, relativo à informação econômico-fiscal: 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 9.830, de 08 de maio de 2012) (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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a) multa de 50 (cinquenta) VRTEs por documento retificado, desde que 

a retificação seja procedida até o 20º (vigésimo) dia subsequente ao venci-

mento da obrigação; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.830, de 08 de maio 

de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

b) multa de 100 (cem) VRTEs por documento retificado, desde que a reti-

ficação seja procedida até o 30º (trigésimo) dia subsequente ao vencimento 

da obrigação, excluído o prazo de que trata a alínea “a”; (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 9.830, de 08 de maio de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

c) multa de 200 (duzentos) VRTEs por documento retificado, a partir do 

30º (trigésimo) dia subsequente ao vencimento da obrigação; (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 9.830, de 08 de maio de 2012) (Dispositivo revogado pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

IV – deixar de entregar informações solicitadas, dentro do prazo estabe-

lecido, por autoridade fiscal: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 

de maio de 2017)

a) multa 300 (trezentos) VRTE’s; (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

V – omitir dados ou indicá-los incorretamente em quaisquer documentos 

de informações econômico-fiscais: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

a) multa 300 (trezentos) VRTE’s por documento; (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

VI – entregar informação econômico-fiscal, em meio magnético, em con-

dições que não permitam a leitura, ou em padrão diferente do estabelecido 

na legislação tributária: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)

a) multa de 1% (um por cento) do valor das operações, nunca inferior a 

1000 (mil) VRTE’s;
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a) multa de 1.000 (mil) VRTEs por período de apuração, sem prejuízo da 

formalização do processo para a imediata suspensão da inscrição no cadastro 

de contribuintes do ICMS; (Redação dada pela Lei n. 7.965, de 28 de dezembro 

de 2004) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

VII – omitir informação econômico-fiscal, em meio magnético, ou entregar 

informação econômico-fiscal, em meio magnético, contendo dados divergen-

tes dos respectivos documentos fiscais de origem: (Dispositivo revogado pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 5% (cinco por cento) do valor das operações ou prestações 

contidas nos respectivos documentos fiscais, nunca inferior a 500 (quinhen-

tos) VRTE’s.

a) multa de 05% (cinco por cento) do valor das operações ou prestações 

contidas nos respectivos documentos fiscais, nunca inferior a 500 (quinhen-

tos) ou superior a 5.000 (cinco mil) VRTEs, sem prejuízo da formalização do 

processo para a imediata suspensão da inscrição no cadastro de contribuintes 

do ICMS; (Redação dada pela Lei n. 7.965, de 28 de dezembro de 2004) (Dis-

positivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

VIII – deixar de entregar, no prazo regulamentar, por transmissão eletrô-

nica de dados, arquivos em meio magnéticos relativos à emissão e escritura-

ção de documentos e livros fiscais, não se aplicando, neste caso, a multa pre-

vista no inciso III deste parágrafo, sem prejuízo da formalização do processo 

para a imediata suspensão da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS 

e da solicitação para exibição judicial: (Dispositivo incluído pela Lei n. 8.448, 

de 19 de dezembro de 2006) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 

de maio de 2017)

a) multa de 1.000 (mil) VRTEs por arquivo magnético relativo à escritu-

ração de livro, por exercício; (Dispositivo incluído pela Lei n. 8.448, de 19 de 

dezembro de 2006) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)
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b) multa de 2.000 (dois mil) VRTEs por arquivo magnético relativo à emis-

são de documento, por mês ou fração. (Dispositivo incluído pela Lei n. 8.448, 

de 19 de dezembro de 2006) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 

de maio de 2017)

VIII – A - retificar, após o prazo regulamentar de entrega, por transmis-

são eletrônica de dados, arquivos em meio magnético relativos à emissão e 

escrituração de documentos e livros fiscais, não se aplicando, neste caso, a 

multa prevista no inciso III-A deste parágrafo: (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 9.830, de 08 de maio de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

a) multa de 1.000 (mil) VRTEs por arquivo magnético retificado, relativo 

à escrituração de livro, por exercício; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.830, 

de 08 de maio de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)

b) multa de 2.000 (dois mil) VRTEs por arquivo magnético retificado, rela-

tivo à emissão de documento, por mês ou fração. (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 9.830, de 08 de maio de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

IX – deixar de entregar, no local, na forma ou no prazo regulamentar, a 

administradora de cartão de crédito, de débito em conta corrente ou estabe-

lecimento similar, informações sobre as operações ou prestações realizadas 

pelos estabelecimentos de contribuintes cujos pagamentos sejam feitos atra-

vés de seus sistemas de crédito, débito ou similares: (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 8.597, de 18 de julho de 2007) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 1% (um por cento) sobre o valor das operações ou presta-

ções não informadas, não inferior a 1.000 (mil) VRTEs por contribuinte, cujas 

informações não foram entregues. (Dispositivo incluído pela Lei n. 8.597, de 

18 de julho de 2007) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)
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X – deixar de entregar no prazo regulamentar, por transmissão eletrônica 

de dados, arquivo referente à escrituração fiscal digital: (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 9.157, de 18 de maio de 2009) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

9.605, de 27 de dezembro 2010)(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 

05 de maio de 2017)

a) multa de 1.000 (mil) VRTEs por arquivo, desde que a falta seja supri-

da até o 30º (trigésimo) dia subsequente ao do vencimento da obrigação; 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 9.157, de 18 de maio de 2009) (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

b) multa de 5.000 (cinco mil) VRTEs por arquivo, após o 30º (trigésimo) 

dia subsequente ao do vencimento da obrigação, sem prejuízo da formaliza-

ção do processo para a imediata suspensão da inscrição no cadastro de con-

tribuintes do ICMS e da solicitação para exibição judicial; (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 9.157, de 18 de maio de 2009) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 7º Faltas relativas ao uso e intervenção em máquina registradora ou ter-

minal Ponto de Venda - PDV ou Emissor de Cupom Fiscal l - ECF: (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

I – manter equipamento emissor de cupom ou assemelhado, que possa 

confundir-se com o cupom fiscal ou utilizar, no recinto de atendimento ao 

público, qualquer equipamento que possibilite registro ou processamento de 

dados, não integrado a sistema adotado para emissão de documentos fiscais 

através de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF: (Dispositivo revoga-

do pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 1000 (mil) VRTE’s por equipamento; (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

II – entregar cupom ou assemelhado, que possa confundir-se com o cupom 

fiscal: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 200 (duzentos) VRTE’s sem prejuízo da apreensão do equi-

pamento; (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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III – manter máquina registradora, Terminal Ponto de Venda - PDV ou 

Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF não autorizados pela Secretaria 

de Estado da Fazenda: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)

a) multa de 1000 (mil) VRTE’s por equipamento;

a) multa de 1.000 (mil) VRTEs por equipamento, sem prejuízo da sua 

apreensão; (Redação dada pela Lei n. 7.965, de 28 de dezembro de 2004) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

IV – emitir cupom fiscal, através de máquina registradora que deixe de 

identificar, através do departamento, totalizador parcial, a situação tributária 

da mercadoria comercializada: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 

05 de maio de 2017)

a) multa de 10 (dez) VRTE’s por documento fiscal emitido;

a) multa de 01 (um) VRTE por documento fiscal emitido; (Redação dada 

pela Lei n. 7.965, de 28 de dezembro de 2004) (Dispositivo revogado pela Lei 

n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

V – emitir cupom fiscal, através de Terminal Ponto de Venda - PDV ou 

Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF, que deixe de identificar corre-

tamente a mercadoria comercializada e a respectiva situação tributária: (Dis-

positivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 10 (dez) VRTE’s por documento fiscal emitido;

a) multa de 01 (um) VRTE por documento fiscal emitido; (Redação dada 

pela Lei n. 7.965, de 28 de dezembro de 2004) (Dispositivo revogado pela Lei 

n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

VI – manter, no estabelecimento, máquina registradora, terminal ponto 

de venda - PDV ou equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF com lacre 

violado ou cuja forma de lacração não atenda às exigências da legislação: 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 1000 (mil) VRTE’s por equipamento;
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a) multa de 1.000 (mil) VRTEs por equipamento, sem prejuízo da sua 

apreensão; (Redação dada pela Lei n. 7.965, de 28 de dezembro de 2004) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

VII – extravio, perda ou inutilização de lacre fornecido para utilização em 

máquina registradora, terminal ponto de venda - PDV ou Equipamento Emis-

sor de Cupom Fiscal - ECF: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 

de maio de 2017)

a) multa de 1000 (mil) VRTE’s por lacre; (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

VIII – intervir em máquina registradora, terminal ponto de venda - PDV 

ou Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF sem o acompanhamento do 

Fisco: (Dispositivo revogado pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009.) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 1000 (mil) VRTE’s por equipamento, sem prejuízo da perda do 

credenciamento; (Dispositivo revogado pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro 

de 2009.) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

IX – intervir em máquina registradora, terminal ponto de venda - PDV ou 

Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, sem possuir atestado de capa-

citação técnica, específico para o equipamento, fornecido pelo fabricante e o 

respectivo credenciamento concedido pela Secretaria de Estado da Fazenda: 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 1000 (mil) VRTE’s por equipamento, sem prejuízo da perda 

do credenciamento; (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

X – propiciar o uso de máquina registradora, terminal ponto de venda 

- PDV ou Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF que não atenda às 

exigências da legislação: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)
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a) multa de 1000 (mil) VRTE’s por equipamento, sem prejuízo da perda 

do credenciamento; (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

XI – retirar ou permitir a retirada do estabelecimento de máquina regis-

tradora, terminal ponto de venda - PDV ou Equipamento Emissor de Cupom 

Fiscal - ECF, regularmente autorizados, sem prévia comunicação à repartição 

fazendária: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 200 (duzentos) VRTE’s por equipamento; (Dispositivo revoga-

do pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

XII – deixar, o contribuinte usuário de máquina registradora, terminal pon-

to de venda - PDV ou Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, de cumprir 

as exigências legais para a cessação do uso do equipamento: (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 500 (quinhentos) VRTE’s por equipamento; (Dispositivo revo-

gado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

XIII – utilizar etiqueta destinada a identificar a autorização para uso fiscal 

de máquina registradora, Terminal Ponto de Venda - PDV ou Equipamento 

Emissor de Cupom Fiscal - ECF, em desacordo com a legislação específica: 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 100 (cem) VRTE’s, por etiqueta; (Dispositivo revogado pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

XIV – extravio, perda ou inutilização de máquina registradora, Terminal 

Ponto de Venda - PDV ou Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF: (Dis-

positivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 1000 (mil) VRTE’s por equipamento, sem prejuízo do arbitra-

mento previsto na legislação e sem prejuízo da aplicação da penalidade pre-

vista no inciso VII; (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

XV – deixar de emitir ou atrasar a emissão do Mapa Resumo de Caixa:

a) multa de 50 (cinquenta) VRTE’s por equipamento, por mês ou fração 

de atraso;
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XV – deixar de emitir ou atrasar a emissão do mapa resumo de Equipa-

mento Emissor de Cupom Fiscal - ECF: (Redação dada pela Lei n. 7.965, de 

28 de dezembro de 2004) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)

a) multa de 10 (dez) VRTEs por equipamento, por mês ou fração de atra-

so; (Redação dada pela Lei n. 7.965, de 28 de dezembro de 2004) (Disposi-

tivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

XVI – interligar máquina registradora, cuja homologação não autorize in-

terligação ou sem a devida autorização da repartição fazendária competente, 

entre si ou a equipamento eletrônico de processamento de dados: (Dispositi-

vo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 1000 (mil) VRTE’s, por equipamento; (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

XVII – deixar de utilizar, quando obrigatório, Equipamento Emissor de 

Cupom Fiscal – ECF: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

a) multa de 200 (duzentos) VRTE’s, por mês sem utilização do equipa-

mento, contados a partir da data de seu uso obrigatório, nunca inferior a 

500 (quinhentos) VRTE’s, ficando o contribuinte obrigado a proceder, imedia-

tamente, a regularização de sua situação perante o Fisco, sem prejuízo da 

formalização de processo para suspensão de inscrição no Cadastro Geral de 

Contribuintes da Secretaria de Estado da Fazenda; (Dispositivo revogado pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

XVII – A - deixar de utilizar, quando obrigatório, Programa Aplicativo Fiscal 

Emissor de Cupom Fiscal – PAF-ECF: (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.907, 

de 11 de setembro de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 

de maio de 2017)

a) multa de 200 (duzentos) VRTEs, por Equipamento Emissor de Cupom 

Fiscal – ECF sem a utilização do PAF-ECF, por mês ou fração, contados a par-

tir da data em que tornou-se obrigatório o uso do programa, nunca inferior 
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a 500 (quinhentos) VRTEs, ficando o contribuinte obrigado a proceder, ime-

diatamente, à regularização de sua situação perante o Fisco, sem prejuízo da 

formalização de processo para suspensão de inscrição no Cadastro Geral de 

Contribuintes da Secretaria de Estado da Fazenda; (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 9.907, de 11 de setembro de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

XVIII – fracionar bobina de fita detalhe do equipamento: (Dispositivo re-

vogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 100 (cem) VRTE’s, por fração;

a) multa de 05 (cinco) VRTEs, por fração; (Redação dada pela Lei n. 7.965, 

de 28 de dezembro de 2004) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 

de maio de 2017)

XIX – deixar de efetuar redução “Z”, leitura de memória fiscal ou leitura 

“X” no equipamento, nas hipóteses previstas na legislação: (Dispositivo revo-

gado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 50 (cinquenta) VRTE’s, por procedimento não efetuado;

a) multa de 50 (cinquenta) VRTEs por procedimento não efetuado, limita-

da a 1.000 (mil) VRTEs por ano, por equipamento; (Redação dada pela Lei n. 

8.448, de 19 de dezembro de 2006) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

XX – desenvolver, fornecer ou instalar “software” no equipamento, com a 

capacidade de interferir, interagir ou prejudicar funções do “software básico”, 

inibindo-o ou sobrepondo-se ao seu controle, trazendo, como consequência, 

prejuízo aos controles fiscais, ainda que não resulte em redução das operações 

tributáveis: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 1000 (mil) VRTE’s, por cópia instalada. (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 8º Outras faltas: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)
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I – embaraçar, por qualquer forma, a ação fiscalizadora: (Dispositivo revo-

gado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 500 (quinhentos) VRTE’s; (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

II – descumprir qualquer das condições fixadas em termo de acordo para 

pagamento parcelado de débitos fiscais: (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 5% (cinco por cento) do valor do imposto constante das pres-

tações vincendas e vencidas não pagas, a ser aplicada automaticamente, 

independentemente da lavratura de auto de infração;

a) multa de 05% (cinco por cento) do valor do imposto constante das 

prestações vincendas e vencidas não pagas, a ser aplicada automaticamente, 

no ato da inscrição em dívida ativa, independentemente da lavratura de auto 

de infração; (Redação dada pela Lei n. 7.965, de 28 de dezembro de 2004) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

III – descumprir qualquer exigência estabelecida em termo de acordo ou 

regime especial celebrado com a Secretaria de Estado da Fazenda: (Disposi-

tivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 1000 (mil) VRTE’s, sem prejuízo da rescisão ou da revogação 

do termo de acordo ou do regime especial; (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

IV – deixar de exibir, imediatamente, quando solicitados pela autoridade 

fiscal, os livros, documentos, arquivos, papéis e efeitos comerciais e fiscais: 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 500 (quinhentos) VRTE’s; (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

V – deixar de entregar, no prazo regulamentar, quando solicitados pela 

autoridade fiscal, livros, documentos, arquivos, papéis de efeitos comerciais 

e fiscais: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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a) multa de 500 (quinhentos) VRTE’s por livro e 2 (dois) VRTE’s por do-

cumento solicitado. A multa será aplicada até o máximo de 02 (duas) vezes, 

quando deverá ser formalizado o processo para a imediata suspensão da ins-

crição no cadastro de contribuintes do ICMS, e solicitada a exibição judicial;

a) multa de 1.000 (mil) VRTEs por livro e 02 (dois) VRTEs por documento 

solicitado, podendo ser aplicada até o máximo de 02 (duas) vezes, quando 

deverá ser formalizado o processo para a imediata suspensão da inscrição no 

cadastro de contribuintes do ICMS, e solicitada a exibição judicial; (Redação 

dada pela Lei n. 7.965, de 28 de dezembro de 2004) (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

VI – violar dispositivo de segurança, inclusive lacre, utilizado pelo Fisco 

para controle de mercadorias em trânsito ou depositadas, bens móveis ou 

imóveis, livros, documentos, arquivos, papéis e efeitos comerciais e fiscais: 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 500 (quinhentos) VRTE’s por dispositivo ou lacre violado;

a) multa de 1.000 (mil) VRTEs por dispositivo ou lacre violado; (Redação 

dada pela Lei n. 7.965, de 28 de dezembro de 2004) (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

VII – manter documentos fiscais arquivados em desordem de forma a pre-

judicar a ação fiscalizadora: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 

de maio de 2017)

a) multa de 1 (um) VRTE por documento.

a) multa de 01 (um) VRTE por documento, nunca superior a 1.000 (mil) 

VRTEs por exercício; (Redação dada pela Lei n. 7.965, de 28 de dezembro de 

2004) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

VIII – deixar de entregar, no prazo regulamentar, quando solicitados pela 

autoridade fiscal, arquivos em meio magnético relativos à emissão e escritu-

ração de documentos e livros fiscais: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI79652004.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI79652004.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI79652004.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI79652004.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI79652004.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI79652004.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106472017.html#a8


2195

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

a) multa de 1% (um por cento) do valor das operações, nunca inferior a 

1000 (mil) VRTE’s;

a) multa de 1.000 (mil) VRTEs por arquivo magnético relativo à escritu-

ração de livro, por exercício; e (Redação dada pela Lei n. 7.965, de 28 de 

dezembro de 2004) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

b) multa de 2.000 (dois mil) VRTEs por arquivo magnético relativo à emis-

são de documento, por mês ou fração, sem prejuízo da formalização do pro-

cesso para a imediata suspensão da inscrição no cadastro de contribuintes do 

ICMS e da solicitação para exibição judicial; (Dispositivo incluído pela Lei n. 

7.965, de 28 de dezembro de 2004) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

c) multa de 5.000 (cinco mil) VRTEs por arquivo referente à escrituração 

fiscal digital, sem prejuízo da formalização do processo para a imediata sus-

pensão da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS e da solicitação para 

exibição judicial; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9157, de 18 de maio de 2009)

c) multa de 2.000 (dois mil) VRTEs por arquivo referente à EFD, sem pre-

juízo da formalização do processo para a imediata suspensão da inscrição 

no cadastro de contribuintes do ICMS e da solicitação para exibição judicial; 

(Redação dada pela Lei n. 9.605, de 27 de dezembro 2010) (Dispositivo re-

vogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

IX – praticar qualquer outra conduta, não expressamente mencionada 

neste artigo, contrária a dispositivo do Regulamento: (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 500 (quinhentos) VRTE’s. (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

X – deixar de restituir à Secretaria de Estado da Fazenda, no prazo regu-

lamentar, quando solicitado, mercadorias ou bens apreendidos: (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 8.098, de 27 de setembro de 2005) (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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a) multa de 100% (cem por cento) do valor das mercadorias ou bens 

apreendidos, não restituídos. (Dispositivo incluído pela Lei n. 8.098, de 27 de 

setembro de 2005) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

XI – cancelar documento fiscal eletrônico após a saída das mercadorias ou 

a prestação dos serviços por ele acobertados: (Dispositivo incluído pela Lei n. 

9.605, de 27 de dezembro 2010) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

a) multa de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação. 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 9.605, de 27 de dezembro 2010) (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 9º A aplicação das penalidades previstas nesta Lei será feita sem preju-

ízo da exigência do pagamento do imposto, quando devido, de arbitramento 

para cálculo do imposto, da representação por crimes contra a ordem tributá-

ria ou de sonegação fiscal, da instauração da ação penal cabível e da cobran-

ça de correção monetária e demais acréscimos legais. (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 10 Ressalvados os casos expressamente previstos, a imposição de multa 

para uma infração não exclui a aplicação de penalidades fixadas para outras 

infrações verificadas, desde que estas sejam, descritas em auto de infração 

ou notificação de débito. (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)

§ 11 Nos casos do §7º deste artigo, independentemente das penalidades 

nele previstas, o contribuinte ficará obrigado a regularizar imediatamente o 

uso de seu equipamento, ou adotar, em substituição a este, quando autoriza-

do pelo Fisco, a nota fiscal de venda a consumidor. (Dispositivo revogado pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 12 Não constitui embaraço a fiscalização a simples negativa do contri-

buinte de entregar livros, documentos, arquivos, papéis e efeitos comerciais 

e fiscais, para fins de fiscalização, desde que em seu estabelecimento pro-

porcione ao agente do Fisco condições materiais para exame dos mesmos. 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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§ 13 Equipara-se ao transportador, para efeito de aplicação das penalida-

des previstas neste artigo, o condutor do veículo utilizado no transporte de 

mercadorias em situação irregular perante o Fisco. (Dispositivo revogado pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 14 Nas hipóteses em que haja previsão para formalização de processo 

para a suspensão da inscrição no cadastro de contribuintes do imposto, o 

procedimento será dispensado, desde que o contribuinte tenha cumprido a 

obrigação, ainda que após o prazo previsto na legislação de regência do im-

posto. (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

Art. 75-A. A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos §§ 1º 

a 8º deste artigo. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 

2017)

§ 1º Faltas relativas ao recolhimento do imposto: (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

I – deixar de recolher imposto devido, no todo ou em parte, na forma e 

nos prazos previstos na legislação: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

a) multa de 20% (vinte por cento) do valor da operação, quando o valor 

do imposto não puder ser apurado; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

b) multa de 40% (quarenta por cento) do valor do imposto não recolhido, 

quando regularmente declarado ou escriturado; ou(Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

c) multa de 100% (cem por cento) do valor do imposto não recolhido nos 

demais casos não previstos neste inciso; ou(Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

II – recolher imposto fora do prazo previsto na legislação, sem os acrésci-

mos legais: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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a) multa de 20% (vinte por cento) do valor não recolhido. (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 2º Faltas relativas ao crédito do imposto: (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

I – creditar-se de imposto em desacordo com as exigências previstas na 

legislação: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 100% (cem por cento) do valor do crédito indevidamente es-

criturado; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

II – creditar-se de imposto escriturado fora do prazo previsto na legisla-

ção: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 5% (cinco por cento) do valor do crédito escriturado, quando 

a escrituração for precedida de comunicação ao Fisco; ou (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

b) multa de 10% (dez por cento) do valor do crédito escriturado, na hipó-

tese de escrituração sem prévia comunicação ao Fisco; ou (Dispositivo inclu-

ído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

III – deixar de estornar crédito de imposto, nos casos previstos na le-

gislação ou quando determinado pelo Fisco: (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 100% (cem por cento) do valor não estornado. (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 3º Faltas relativas à documentação fiscal: (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

I – deixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação: 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, 

nunca inferior a 30 (trinta) VRTEs por operação ou prestação; ou(Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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b) multa de 50 (cinquenta) VRTEs, quando se tratar de falta de emissão 

de manifesto eletrônico de documentos fiscais; (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

II – emitir documento fiscal: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 

05 de maio de 2017)

a) que não corresponda à saída, transmissão de propriedade ou à entrada 

de mercadoria no estabelecimento, ou a serviço prestado: (Dispositivo inclu-

ído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

1. multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou da pres-

tação indicado no documento fiscal, nunca inferior a 100 (cem) VRTEs por 

documento; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

b) com destaque indevido do valor do imposto: (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

1. multa de 100% (cem por cento) do valor indevidamente destacado, 

quando se tratar de operação ou prestação não tributada ou não sujeita à 

tributação, ou do valor correspondente à diferença entre o destacado e o 

efetivamente devido, quando se tratar de operação ou prestação sujeita à 

tributação; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

c) com valor diverso do efetivo valor da operação ou prestação: (Disposi-

tivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

1. multa de 50% (cinquenta por cento) do efetivo valor da operação ou 

prestação, nunca inferior a 100 (cem) VRTEs por documento; (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

d) com prazo de validade vencido: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

1. multa de 10% (dez por cento) do valor da operação ou prestação, nun-

ca inferior a 10 (dez) VRTEs por documento; (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)
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e) por qualquer outro meio, nos casos em que for obrigatória a emissão 

de documento fiscal eletrônico: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 

de maio de 2017)

1. multa de 5% (cinco por cento) do valor da operação ou prestação; ou-

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

2. multa de 50 (cinquenta) VRTEs, quando se tratar de manifesto eletrô-

nico de documentos fiscais; ou(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 

de maio de 2017)

f) com irregularidades, nos demais casos não previstos neste inciso: (Dis-

positivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

1. multa de 30 (trinta) VRTEs por documento; (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

1. multa de 10% (dez por cento) do valor da operação ou prestação limi-

tada a 10 (dez) VRTEs por documento; (Redação dada pela Lei n. 11.119, de 

11 de março de 2020)

III – adulterar, viciar ou falsificar documento fiscal ou nele inserir elemen-

tos falsos ou inexatos: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

a) multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação, 

nunca inferior a 100 (cem) VRTEs por documento; (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

IV – imprimir documento fiscal em desacordo com as exigências previstas 

na legislação: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 100 (cem) VRTEs por documento; (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

V – utilizar, fornecer, possuir, fabricar ou guardar documento fiscal em de-

sacordo com as exigências previstas na legislação: (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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a) multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação, 

quando se tratar de documento inidôneo, nunca inferior a 100 (cem) VRTEs 

por documento; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 

2017)

a) quando se tratar de documento inidôneo: (Redação dada pela Lei n. 

11.119, de 11 de março de 2020)

1. multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação, 

nunca inferior a 100 (cem) VRTEs por documento; ou (Redação dada pela Lei 

n. 11.119, de 11 de março de 2020)

2. multa de 10% (dez por cento) do valor da operação ou prestação, na 

hipótese de saída de mercadoria, ou de serviço prestado, desde que o docu-

mento esteja devidamente escriturado e o imposto do respectivo período de 

apuração esteja recolhido; (Redação dada pela Lei n. 11.119, de 11 de março 

de 2020)

b) multa de 30 (trinta) VRTEs por formulário de segurança; (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

c) multa de 100 (cem) VRTEs por via, quando se tratar de formulário de 

segurança utilizado na operação ou prestação em contingência, desde que te-

nha ocorrido na transmissão do documento fiscal eletrônico em contingência; 

ou (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

c) multa de 100 (cem) VRTEs por via, quando se tratar de formulário de 

segurança utilizado na operação ou prestação em contingência, desde que te-

nha ocorrido a transmissão do documento fiscal eletrônico em contingência; 

ou (Redação dada pela Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017)

d) multa de 100 (cem) VRTEs por documento, nos demais casos não pre-

vistos neste inciso; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 

2017)

VI – transportar mercadoria ou prestar serviço de transporte sem docu-

mento fiscal ou com documento fiscal inidôneo: (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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a) multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria, aplicável ao 

transportador; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 

2017)

a) multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria, nunca inferior 

a 1.000 (mil) VRTEs, aplicável ao transportador; (Redação dada pela Lei n. 

10.740, de 2 de outubro de 2017)

b) multa de 10% (dez por cento) do valor da mercadoria, aplicável ao 

transportador, quando se tratar de transporte de mercadoria acompanhada 

de documento emitido após a data-limite para utilização; ou (Dispositivo in-

cluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

c) multa de 30% (trinta por cento) do valor do serviço de transporte, apli-

cável ao transportador, nos demais casos não previstos neste inciso; (Dispo-

sitivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

VII – receber, estocar, depositar, entregar ou remeter mercadoria ou re-

ceber serviço de transporte, sem documento fiscal ou com documento fiscal 

inidôneo: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria ou do serviço, 

nunca inferior a 100 (cem) VRTEs; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 

05 de maio de 2017)

a) multa de: (Redação dada pela Lei n. 11.119, de 11 de março de 2020)

1. 100% (cem por cento) do valor do imposto referente à mercadoria ou 

serviço sujeito ao imposto, inclusive nos casos de substituição tributária; ou 

(Redação dada pela Lei n. 11.119, de 11 de março de 2020)

2. 10% (dez por cento) do valor da operação ou prestação, na hipótese 

de mercadoria ou serviço não sujeito ao imposto; (Redação dada pela Lei n. 

11.119, de 11 de março de 2020)

VIII – deixar, o emitente de documento fiscal eletrônico, de: (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) encaminhar o arquivo ou disponibilizar download do arquivo do docu-

mento fiscal eletrônico e seu respectivo protocolo de autorização ao desti-
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natário e ao transportador, ou ao tomador do serviço, conforme previsto na 

legislação: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

1. multa de 50 (cinquenta) VRTEs por arquivo; (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

b) transmitir à Sefaz, no prazo e nas condições previstas na legislação, do-

cumentos gerados em contingência: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

1. multa de 5% (cinco por cento) do valor da operação ou prestação, 

nunca inferior a 50 (cinquenta) ou superior a 500 (quinhentos) VRTEs por 

documento; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

c) lavrar termo no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e 

Termos de Ocorrência – RUDFTO, com informações relativas a documento 

fiscal eletrônico emitido em contingência: (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

1. multa de 30 (trinta) VRTEs por termo; (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

d) solicitar à Sefaz, no prazo previsto na legislação, a inutilização de nú-

meros de documentos fiscais eletrônicos não utilizados, na eventualidade 

de quebra de sequência de sua numeração: (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

1. multa de 10 (dez) VRTEs por número, limitada a 1.000 (mil) VRTEs por 

quebra de sequência de numeração; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

e) encerrar manifesto eletrônico de documentos fiscais, nas hipóteses pre-

vistas na legislação: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

1. multa de 50 (cinquenta) VRTEs por manifesto; ou (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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f) cancelar manifesto eletrônico de documentos fiscais, nos prazos e con-

dições previstos na legislação: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 

de maio de 2017)

1. multa de 50 (cinquenta) VRTEs por manifesto; (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

IX – deixar, o destinatário de documento fiscal eletrônico, nas hipóteses 

previstas na legislação, de: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)

a) comunicar à Sefaz, no prazo previsto na legislação, a impossibilidade de 

confirmação da existência da autorização de uso de documento fiscal eletrô-

nico em contingência: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

1. multa de 20 (vinte) VRTEs por documento; ou (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

b) manifestar-se em relação à confirmação, de operação ou prestação 

descrita no documento, ou prestar informação divergente acerca da mani-

festação exigida: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 

2017)

1. multa de 5% (cinco por cento) do valor da operação ou prestação, 

nunca inferior a 50 (cinquenta) ou superior a 5.000 (cinco mil) VRTEs por 

documento; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

X – inutilizar documento fiscal: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 

05 de maio de 2017)

a) multa de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, 

apurada ou arbitrada pelo Fisco, nunca inferior a 10 (dez) VRTEs por docu-

mento; ou (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

XI – deixar de entregar ficha de conteúdo de importação, na forma e no 

prazo previstos na legislação: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 

de maio de 2017)
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a) multa de 2.000 (dois mil) VRTEs por ficha de conteúdo de importação. 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 4º Faltas relativas à escrituração fiscal: (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

I – deixar de escriturar, escriturar fora do prazo ou das especificações pre-

vistas na legislação: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

a) documento fiscal, no livro Registro de Entradas ou livro Registro de Sa-

ídas: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) documento fiscal, no livro Registro de Entradas ou livro Registro de 

Saídas, exceto quando se tratar de documento cancelado, denegado ou inuti-

lizado: (Redação dada pela Lei n. 11.119, de 11 de março de 2020)

1. multa de 30% (trinta por cento) do valor constante do documento, nun-

ca inferior a 100 (cem) VRTEs, por documento; ou (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

1. multa de 10% (dez por cento) do valor constante do documento, limita-

da a 50.000 (cinquenta mil) VRTEs por período de apuração; (Redação dada 

pela Lei n. 11.119, de 11 de março de 2020)

2. multa de 100 (cem) VRTEs por documento, quando se tratar de docu-

mento cancelado, denegado ou inutilizado; (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017) (Dispositivo revogado pela Lei n. 11.119, de 

11 de março de 2020)

3. multa de 5% (cinco por cento) do valor constante do documento, limi-

tada a 25.000 (vinte e cinco mil) VRTEs por período de apuração, na hipótese 

de escrituração fora do prazo; (Dispositivo incluído pela Lei n. 11.119, de 11 

de março de 2020)

b) livro Registro de Inventário ou livro Registro de Controle da Produção e 

do Estoque: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

1. multa de 1% (um por cento) do valor das mercadorias entradas no es-

tabelecimento no exercício alcançado, apurado ou arbitrado pelo Fisco, nunca 
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inferior a 500 (quinhentos) VRTEs por exercício não escriturado, a ser aplica-

da inclusive na hipótese de não haver entrada de mercadorias; (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

c) livro Registro de Apuração do ICMS ou documento Controle de Crédito 

de ICMS do Ativo Permanente - CIAP: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

1. multa de 1.000 (mil) VRTEs, por período de apuração ou fração em 

atraso; ou (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

d) documento fiscal emitido ou recebido, nos demais casos não previstos 

neste inciso: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

1. multa de 10% (dez por cento) do valor constante do documento, nunca 

inferior a 100 (cem) VRTEs por documento; (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

II – deixar de entregar arquivo relativo à escrituração fiscal, por transmis-

são eletrônica de dados, no prazo previsto na legislação: (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 1.000 (mil) VRTEs por arquivo; (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 1.000 (mil) VRTEs por arquivo, caso tenha efetuado aquisição 

ou saída de mercadoria, bem ou serviço, observado o disposto no § 16; (Re-

dação dada pela Lei n. 11.119, de 11 de março de 2020)

a) multa de 1.000 (mil) VRTEs por arquivo, observado o disposto no § 16; 

(Redação dada pela Lei n. 11.161, de 17 de agosto de 2020)

III – retificar arquivo relativo à escrituração fiscal, por transmissão eletrô-

nica de dados, após o prazo previsto na legislação: (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 1.000 (mil) VRTEs por arquivo; (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 250 (duzentos e cinquenta) VRTEs por arquivo; (Redação 

dada pela Lei n. 11.119, de 11 de março de 2020)
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IV – realizar escrituração fiscal com irregularidades, nas seguintes hipóte-

ses: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) inserindo informação incorreta ou omitindo informação: (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

1. multa de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, 

apurado ou arbitrado pelo Fisco, nunca inferior a 500 (quinhentos) ou supe-

rior a 5.000 (cinco mil) VRTEs, quando se tratar de campo de valor de opera-

ção ou prestação; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 

2017)

2. multa de 100 (cem) VRTEs por campo, nunca inferior a 500 (quinhen-

tos) ou superior a 5.000 (cinco mil) VRTEs, quando se tratar de chave de 

acesso de identificação de NF-e; ou (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

2. multa de 100 (cem) VRTEs por campo, nunca inferior a 500 (quinhen-

tos) ou superior a 5.000 (cinco mil) VRTEs, quando se tratar de chave de 

acesso de identificação de documento fiscal eletrônico; ou (Redação dada 

pela Lei n. 10.698, de 11 de julho de 2017)

3. multa de 10 (dez) VRTEs por campo, nunca inferior a 50 (cinquenta) 

ou superior a 5.000 (cinco mil) VRTEs, quando se tratar dos demais campos, 

por mês ou fração; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 

2017)

b) não discriminando, ou discriminando incorretamente a situação tributá-

ria das mercadorias: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017) (Dispositivo revogado pela Lei n. 11.119, de 11 de março de 2020)

1. multa de 1% (um por cento) do valor das mercadorias entradas no es-

tabelecimento no respectivo exercício ou fração, em relação ao livro Registro 

de Entradas, ou do valor das mercadorias inventariadas no exercício anterior, 

em relação ao livro Registro de Inventário, nunca inferior a 500 (quinhentos) 

VRTEs, a ser aplicada inclusive na hipótese de não haver entrada de merca-
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dorias; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017) (Dis-

positivo revogado pela Lei n. 11.119, de 11 de março de 2020)

c) sem autenticação de livro, na forma e nos prazos previstos na legisla-

ção: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

1. multa de 50 (cinquenta) VRTEs por livro, por mês ou fração, contado da 

data em que era obrigatória a sua autenticação; (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

d) por meio de sistema eletrônico de processamento de dados, sem prévia 

autorização do Fisco ou com programa que não atenda às exigências previs-

tas na legislação: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 

2017) (Dispositivo revogado pela Lei n. 11.119, de 11 de março de 2020)

1. multa de 100 (cem) VRTEs, por livro, por mês escriturado; (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017) (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 11.119, de 11 de março de 2020)

2. multa de 10 (dez) VRTEs por documento fiscal escriturado; ou(Disposi-

tivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017) (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 11.119, de 11 de março de 2020)

3. multa de 1.000 (mil) VRTEs, quando se tratar de utilização de progra-

ma; ou(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017) (Dis-

positivo revogado pela Lei n. 11.119, de 11 de março de 2020)

e) nos demais casos não previstos neste inciso: (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

1. multa de 500 (quinhentos) VRTEs por irregularidade; ou (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

V – deixar de utilizar, nos casos previstos na legislação, sistema eletrônico 

de processamento de dados para emissão de documentos fiscais e escritura-

ção de livros fiscais: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

a) multa de 50 (cinquenta) VRTEs, por mês ou fração. (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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§ 5º Faltas relativas à inscrição e às alterações cadastrais: (Dispositivo 

incluídopela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

I – deixar de se inscrever no cadastro de contribuintes do imposto, na 

forma prevista na legislação, ou adquirir mercadorias estando em situação 

irregular perante o Fisco: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)

a) multa de 30% (trinta por cento) do valor das mercadorias existentes 

no estabelecimento ou constantes de notas fiscais em nome do infrator, ou do 

valor dos serviços prestados, nunca inferior a 500 (quinhentos) VRTEs; (Dis-

positivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

II – deixar de requerer o cancelamento da inscrição no prazo de 30 (trinta) 

dias contado do encerramento da atividade do estabelecimento: (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 10% (dez por cento) do valor das mercadorias existentes em 

estoque ou inventariadas, nunca inferior a 1.000 (mil) VRTEs; ou(Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

b) multa de 1.000 (mil) VRTEs, inexistindo estoque; (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

III – deixar de comunicar ao Fisco, no prazo previsto na legislação, mu-

dança do estabelecimento para outro endereço ou qualquer alteração cadas-

tral ou contratual: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 

2017)

a) multa de 300 (trezentos) VRTEs; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

IV – receber mercadorias ou serviços com habitualidade ou em volume 

que caracterize intuito comercial, sem inscrição ou estando em situação irre-

gular perante o Fisco: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

a) multa de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação; 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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V – promover saída de mercadorias ou prestação de serviços, com habitu-

alidade ou em volume que caracterize intuito comercial, para pessoa física ou 

para pessoa jurídica sem inscrição ou estando em situação irregular perante 

o Fisco: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação; 

ou(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

VI – deixar de habilitar-se para utilização do Domicílio Tributário Eletrônico 

- DT-e: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 1.000 (mil) VRTEs. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 

05 de maio de 2017)

§ 6º Faltas relativas à apresentação de informações econômico-fiscais: 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

I – deixar de entregar, na forma e no prazo previstos na legislação: (Dis-

positivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) documento obrigatório relativo à informação econômico-fiscal: (Dispo-

sitivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017) (Dispositivo revo-

gado pela Lei n. 11.119, de 11 de março de 2020)

1. multa de 1.000 (mil) VRTEs por documento, quando se tratar de de-

claração relativa à apuração do imposto; ou (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017) (Dispositivo revogado pela Lei n. 11.119, de 

11 de março de 2020)

2. multa de 500 (quinhentos) VRTEs por documento, nos demais casos 

não previstos neste inciso; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017) (Dispositivo revogado pela Lei n. 11.119, de 11 de março de 

2020)

b) arquivos magnéticos relativos à emissão de documentos fiscais, por 

transmissão eletrônica de dados, não se aplicando, cumulativamente, a multa 

prevista na alínea “a”: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)
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1. multa de 2.000 (dois mil) VRTEs por arquivo magnético, por mês ou 

fração; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

c) informações solicitadas pelo Fisco: (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

1. multa de 300 (trezentos) VRTEs, por solicitação; ou (Dispositivo incluí-

do pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

d) a administradora de cartão de crédito, de débito em conta corrente ou 

estabelecimento similar, informações sobre as operações ou prestações reali-

zadas por contribuintes cujos pagamentos sejam feitos por meio de seus sis-

temas de crédito, débito ou similares: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

1. multa de um 1% (um por cento) sobre o valor das operações ou pres-

tações não informadas, nunca inferior a 1.000 (mil) VRTEs por contribuinte; 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

II – retificar, após o prazo previsto na legislação, observado o disposto no 

§ 15: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) documento obrigatório relativo à informação econômico-fiscal: (Dispo-

sitivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

1. multa de 500 (quinhentos) VRTEs por documento retificado; ou (Dispo-

sitivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

b) arquivos magnéticos relativos à emissão de documentos fiscais, por 

transmissão eletrônica de dados, não se aplicando, cumulativamente, a multa 

prevista na alínea “a”: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

1. multa de 2.000 (dois mil) VRTEs por arquivo magnético retificado, por 

mês ou fração; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 

2017)

III – omitir informações, ou indicá-las incorretamente em quaisquer do-

cumentos de informações econômico-fiscais: (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)
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a) multa de 5% (cinco por cento) do valor das operações ou prestações 

contidas nos respectivos documentos fiscais, quando se tratar de meio mag-

nético; ou (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

b) multa 300 (trezentos) VRTEs por documento, nos demais casos; ou 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

IV – entregar informação econômico-fiscal, em meio magnético: (Disposi-

tivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) em condições que não permitam a leitura, ou em padrão diferente do 

previsto na legislação: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

1. multa de 1.000 (mil) VRTEs por período de apuração; ou (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

b) contendo informações divergentes dos respectivos documentos fiscais: 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

1. multa de 5% (cinco por cento) do valor das operações ou prestações 

contidas nos respectivos documentos fiscais, nunca inferior a 500 (quinhen-

tos) ou superior a 5.000 (cinco mil) VRTEs. (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 7º Faltas relativas ao uso e intervenção em equipamento emissor de 

cupom fiscal: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

I – manter no recinto de atendimento ao público equipamento que possa 

confundir-se com equipamento emissor de cupom fiscal: (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 1.000 (mil) VRTEs por equipamento; (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

II – manter equipamento emissor de cupom fiscal não autorizado pela 

Sefaz, ou com lacre em desacordo com as exigências previstas na legislação: 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 1.000 (mil) VRTEs por equipamento; (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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III – emitir, por meio de equipamento emissor de cupom fiscal, documento 

que deixe de identificar corretamente o serviço, a mercadoria e a respectiva 

situação tributária: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 

2017)

a) multa de 1 (um) VRTE por documento fiscal emitido; (Dispositivo inclu-

ído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

IV – extraviar, perder ou inutilizar equipamento emissor de cupom fiscal ou 

seus lacres: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 1.000 (mil) VRTEs por equipamento e por lacre; (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

V – intervir em equipamento emissor de cupom fiscal, sem possuir cre-

denciamento concedido pela Sefaz, ou propiciar o seu uso em desacordo com 

as exigências previstas na legislação: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

a) multa de 1.000 (mil) VRTEs por equipamento; (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

VI – manter, utilizar, retirar do estabelecimento ou cessar o uso de equipa-

mento emissor de cupom fiscal em desacordo com as exigências previstas na 

legislação: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 300 (trezentos) VRTEs por equipamento; (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

VII – utilizar etiqueta destinada a identificar a autorização para uso de 

equipamento emissor de cupom fiscal em desacordo com as exigências pre-

vistas na legislação: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

a) multa de 100 (cem) VRTEs, por etiqueta; (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

VIII – deixar de utilizar equipamento emissor de cupom fiscal ou progra-

ma aplicativo fiscal emissor de cupom fiscal - PAF-ECF, na forma e nos prazos 

previstos na legislação: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)
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a) multa de 200 (duzentos) VRTEs, por equipamento, por mês ou fração, 

nunca inferior a 500 (quinhentos) VRTEs; (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

IX – deixar de emitir mapa resumo, redução “Z”, leitura de memória fiscal 

ou leitura “X”, de acordo com as exigências previstas na legislação: (Disposi-

tivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 10 (dez) VRTEs por equipamento, por mês ou fração, quan-

do se tratar de emissão de mapa resumo; ou(Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

b) multa de 50 (cinquenta) VRTEs por procedimento não efetuado, limita-

da a 1.000 (mil) VRTEs por ano, por equipamento, nos demais casos; (Dispo-

sitivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

X – desenvolver, fornecer ou instalar software no equipamento, com capa-

cidade de interferir, interagir ou prejudicar funções do software básico: (Dis-

positivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 1.000 (mil) VRTEs, por cópia instalada; ou (Dispositivo inclu-

ído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

XI – deixar de interligar ou interligar instrumento de medição ou pesagem 

a equipamento emissor de cupom fiscal em desacordo com as exigências pre-

vistas na legislação: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

a) multa de 1.000 (mil) VRTEs, por instrumento. (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 8º Outras faltas: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

I – embaraçar, por qualquer forma, a ação fiscalizadora: (Dispositivo in-

cluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 500 (quinhentos) VRTEs; (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)
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II – descumprir qualquer das condições fixadas em termo de acordo: (Dis-

positivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) para pagamento parcelado de débitos fiscais: (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

1. multa de 5% (cinco por cento) do valor do imposto constante das pres-

tações vincendas e vencidas não pagas, a ser aplicada automaticamente no 

ato da inscrição em dívida ativa, independentemente da lavratura de auto de 

infração; ou (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

b) celebrado com a Sefaz: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 

de maio de 2017)

1. multa de 1.000 (mil) VRTEs; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 

05 de maio de 2017)

III – deixar de exibir, imediatamente, quando solicitados pelo Fisco, bens, 

mercadorias, livros, arquivos, documentos, equipamentos, papéis e efeitos 

comerciais ou fiscais: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

a) multa de 500 (quinhentos) VRTEs; (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

IV – deixar de entregar, no prazo previsto na legislação, quando solicitados 

pelo Fisco: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) livros, documentos, equipamentos, papéis e efeitos comerciais ou fis-

cais: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

1. multa de 1.000 (mil) VRTEs por livro e 2 (dois) VRTEs por documento 

solicitado, podendo ser aplicada até o máximo de 2 (duas) vezes; ou(Dispo-

sitivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

2. multa de 1.000 (mil) VRTEs por equipamento ou por efeito comercial 

ou fiscal e 2 (dois) VRTEs por papel solicitado, podendo ser aplicada até o 

máximo de 2 (duas) vezes; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)
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b) arquivos: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 

2017)

1. multa de 2.000 (dois mil) VRTEs por arquivo magnético relativo à emis-

são de documento, por mês ou fração; ou (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

2. multa de 1.000 (mil) VRTEs, por arquivo, nos demais casos não previs-

tos neste artigo; ou(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 

2017)

c) informações, nos demais casos não previstos neste artigo: (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

1. multa de 300 (trezentos) VRTEs, por solicitação; (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

V – violar dispositivo de segurança, inclusive lacre, utilizado pelo Fisco para 

controle de mercadorias em trânsito ou depositadas, bens móveis ou imóveis, 

livros, arquivos, documentos, equipamentos, papéis e efeitos comerciais ou 

fiscais: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 1.000 (mil) VRTEs por dispositivo ou lacre violado; (Dispositi-

vo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

VI – manter documentos fiscais arquivados em desordem: (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 1 (um) VRTE por documento, nunca superior a 1.000 (mil) 

VRTEs por exercício; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

VII – deixar de restituir ao Fisco, mercadorias ou bens apreendidos, no 

prazo previsto na legislação: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 

de maio de 2017)

a) multa de 100% (cem por cento) do valor das mercadorias ou bens 

apreendidos e não restituídos; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 

de maio de 2017)
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VIII – utilizar equipamento Point of Sale – POS – em desacordo com as 

exigências previstas na legislação: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 

05 de maio de 2017)

a) multa de 1.000 (mil) VRTEs por equipamento; ou (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

IX – deixar de levantar inventário no prazo previsto na legislação: (Dispo-

sitivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 2.000 (dois mil) VRTEs por inventário não levantado. (Dispo-

sitivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 9º A aplicação das penalidades previstas nesta Lei será feita sem preju-

ízo: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

I – da exigência do recolhimento do imposto, quando devido; (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

II – do arbitramento da base de cálculo ou do valor de mercadorias ou 

serviços; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

III – da cobrança da atualização monetária e demais acréscimos legais; 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

IV – da propositura de ação para exibição judicial; (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

V – da apreensão de bens, mercadorias, livros, arquivos, documentos, 

equipamentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, quando for o caso; (Dis-

positivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

VI – da rescisão de termo de acordo ou da perda de credenciamento; (Dis-

positivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

VII – da representação por crimes contra a ordem tributária; ou (Disposi-

tivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

VIII – da fixação de condições para concessão e manutenção da inscrição 

no cadastro de contribuintes do imposto, emissão e recepção de documentos 

fiscais. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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§ 10 Ressalvados os casos expressamente previstos, a imposição de multa 

para uma infração não exclui a aplicação de penalidades fixadas para outras 

infrações verificadas. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

§ 11 A aplicação das penalidades previstas nesta Lei não exime o contri-

buinte da obrigação de sanar as irregularidades. (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 12 Equipara-se ao transportador, para efeito de aplicação das penalida-

des previstas neste artigo, o condutor do veículo utilizado no transporte de 

mercadorias em situação irregular perante o Fisco. (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 13 As penalidades previstas no § 8º, IV, aplicam-se também nos casos 

de inutilização, extravio ou perda de livros, arquivos, documentos, equipa-

mentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais. (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 14 As penalidades previstas no § 4º, I e IV, poderão ser pagas pelo res-

pectivo valor mínimo fixado em VRTEs, desde que sanadas as irregularidades 

no prazo de 30 (trinta) dias, observado o disposto no art. 132, § 1º, II, e § 

5º. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 14 As penalidades previstas no § 4º, I e IV, poderão ser pagas pelo valor 

de 100 (cem) VRTEs por documento, desde que sanadas as irregularidades no 

prazo de 30 (trinta) dias, se o recolhimento for espontâneo, sendo cabível a 

aplicação cumulativa da redução prevista no art. 77-A, II, “a”. (Redação dada 

pela Lei n. 11.119, de 11 de março de 2020)

§ 15 As penalidades previstas no § 6º, II, não serão aplicadas se a reti-

ficação for levada a efeito dentro do prazo de 40 (quarenta) dias contado do 

vencimento da respectiva obrigação. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)
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§ 16 Para os fins de que trata o § 4º, II, “a”, não será considerada a re-

alização de despesas administrativas indispensáveis à manutenção do esta-

belecimento de até 300 (trezentos) VRTEs. (Dispositivo incluído pela Lei n. 

11.119, de 11 de março de 2020)

§ 16 O disposto no § 4º, II, “a”, não se aplica nos casos em que, no res-

pectivo período de apuração, não tenha ocorrido emissão ou recepção de 

documento fiscal eletrônico, nem recebimento através de cartões de débito, 

crédito, vales ou outros meios de pagamentos eletrônicos. (Redação dada 

pela Lei n. 11.161, de 17 de agosto de 2020)

Art. 76. Presumir-se-á operação ou prestação tributável não registrada, 

quando constatado: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

I – suprimento de caixa sem comprovação de origem regular do numerá-

rio, quer esteja escriturado ou não; (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

II – efetivação de despesas, pagas ou arbitradas, em limite superior ao 

lucro bruto declarado pelo contribuinte; (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

III – diferença entre o movimento tributável médio apurado em regime 

especial ou registrado nos doze meses imediatamente anteriores; (Dispositi-

vo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

IV – diferença apurada mediante controle físico dos bens ou mercadorias, 

assim entendido o confronto entre o número de unidades estocadas e o nú-

mero de entradas e de saídas; (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 

05 de maio de 2017)

V – passivo fictício, saldo credor na conta caixa, diferença apurada no 

movimento da conta corrente mercadorias ou qualquer outra modalidade que 

caracterize omissão de receita; (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 

05 de maio de 2017)
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VI – entrada de mercadoria ou bem, em estabelecimento de contribuinte 

ou de terceiros, desacompanhados de documentos fiscais ou acompanhados 

de documentação inidônea; e(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 

de maio de 2017)

VII – falta de registro, na escrita fiscal, de nota fiscal relativa à aquisição 

de mercadorias ou bens ou relativa à prestação de serviços e, quando exigido, 

do seu respectivo valor na escrita contábil. (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

VIII – diferença entre os valores informados pelas administradoras de 

cartões de crédito ou de débito em conta corrente e demais estabelecimentos 

similares, e aqueles registrados nas escritas fiscal ou contábil. (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 8.597, de 18 de julho de 2007) (Dispositivo revogado pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 1º Nos casos previstos nos incisos I a VII, deste artigo, será aplicada a 

penalidade prevista no art. 75, § 3º, XVII.

§ 1º Nos casos previstos nos incisos I a VIII deste artigo, será aplicada a 

penalidade prevista no artigo 75, § 3º, XVII. (Redação dada pela Lei n. 8.782, 

de 20 de dezembro de 2007) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 

de maio de 2017)

§ 2º Não será considerada revestida das formalidades legais, para os efei-

tos do parágrafo anterior, a escrita contábil, nos seguintes casos: (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

I – quando contiver vícios, rasuras ou irregularidades que objetivem ou 

possibilitem a redução ou supressão de tributos; (Dispositivo revogado pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

II – quando a escrita fiscal ou documentos fiscais emitidos ou recebidos 

contiverem omissões ou vícios, ou quando se verifique que, as quantidades 

ou valores das respectivas operações ou prestações, são inferiores aos reais; 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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III – quando forem declarados extraviados, perdidos ou inutilizados os 

livros, documentos, arquivos, papéis e efeitos comerciais e fiscais, salvo se o 

contribuinte fizer comprovação das operações e que sobre as mesmas pagou 

o imposto devido; e(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

a) 30% (trinta por cento) do seu valor, se o recolhimento for espontâneo, 

ressalvado o disposto na alínea b; e (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.605, de 

27 de dezembro de 2010) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)

b) 10% (dez por cento) do seu valor, se o recolhimento for espontâneo, 

nas faltas de que tratam os §§ 4º, 4º-A e § 6º, III a VIII do artigo 75, desde 

que tenha sido sanada a irregularidade; e (Dispositivo incluído pela Lei n. 

9.605, de 27 de dezembro de 2010) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

c) nas hipóteses das infrações previstas no artigo 75, §§ 4º, 4º-A e § 6º, 

III a VIII, desde que conste nos autos do processo a comprovação de que as 

irregularidades tenham sido sanadas pelo sujeito passivo: (Dispositivo incluí-

do pela Lei n. 9.605, de 27 de dezembro de 2010) (Dispositivo revogado pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

I – 15% (quinze por cento) do valor da multa, até a decisão de primeira 

instância; ou (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.605, de 27 de dezembro de 

2010) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

2- 20% (vinte por cento) do valor da multa, até a decisão de segunda ins-

tância. (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.605, de 27 de dezembro de 2010) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

IV – quando o contribuinte, embora intimado, persistir no propósito de 

não exibir ou entregar seus livros, documentos, arquivos, papéis e efeitos 

comerciais e fiscais para exame. (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 

05 de maio de 2017)
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§ 3º Presumir-se-ão extraviados os livros e documentos fiscais dos contri-

buintes que deixarem de requerer o cancelamento de sua inscrição estadual, 

quando do encerramento das atividades do estabelecimento.

§ 3º Os pedidos para redução de multas previstas no caput, IV, c, 1 e 2 

serão conhecidos, respectivamente, pelos órgãos julgadores de primeira e se-

gunda instâncias administrativas. (Redação dada pela Lei n. 9.605, de 27 de 

dezembro de 2010) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

§ 4º Considera-se desacompanhada de documento fiscal a mercadoria 

ou prestação acobertada por documento inábil, assim entendido, também, o 

que não seja o exigido para a respectiva operação ou prestação. (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 5º Presumir-se-á internalizada e comercializada de forma irregular: (Dis-

positivo incluído pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003) (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

I – as mercadorias transportadas por veículo automotor terrestre que 

adentrar no território deste Estado, destinada a outra unidade da Federação, 

caso não seja comprovada a respectiva saída, no prazo regulamentar; e (Dis-

positivo incluído pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003) (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

II – a mercadoria não encontrada no veículo automotor terrestre que for 

submetido à inspeção fiscal, após haver adentrado no território deste Estado 

com carga destinada a outra unidade da Federação. (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

Art. 76-A. Presume-se operação ou prestação tributável não registrada, 

quando constatado: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)
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I – suprimento de caixa sem comprovação da origem regular do numerá-

rio, quer esteja escriturado ou não; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

II – efetivação de despesas, pagas ou arbitradas, em limite superior ao lu-

cro bruto declarado pelo contribuinte; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

III – diferença entre o movimento tributável médio apurado em regime 

especial com o registrado nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores; 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

IV – diferença apurada mediante levantamento quantitativo específico de 

bens ou mercadorias, assim entendido o confronto entre o número de unida-

des estocadas e o número de entradas e de saídas; (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

V – passivo fictício, saldo credor na conta caixa ou diferença apurada no 

movimento da conta corrente de mercadorias; (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

VI – entrada de mercadoria ou bem ou prestação de serviços, em esta-

belecimento de contribuinte ou de terceiros, sem documento fiscal ou com 

documentação inidônea; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)

VII – falta de registro, na escrita fiscal, de documento fiscal relativo à 

aquisição de mercadorias ou bens ou relativa à prestação de serviços e, quan-

do exigido, do seu respectivo valor na escrita contábil; (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

VIII – diferença entre os valores informados pelas administradoras de car-

tões de crédito ou de débito em conta corrente, e demais estabelecimentos 

similares, e aqueles declarados ou registrados nas escritas fiscal ou contábil; 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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IX – cancelamento de documento fiscal, relativo à operação ou prestação, 

em desacordo com as exigências previstas na legislação; (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

X – estoque de mercadorias sem identificação destinada a controle fiscal; 

ou (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

XI – qualquer modalidade de infração que caracterize omissão de receita. 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 1º Nos casos previstos nos incisos I a XI deste artigo será aplicada a 

penalidade prevista no art. 75-A, § 3º, I. (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 1º Nos casos previstos nos incisos I a XI, deste artigo, será aplicada 

a penalidade prevista no art. 75-A, § 3º, I, “a”.(Redação dada pela Lei n. 

10.698, de 11 de julho de 2017)

§ 2º Se não for possível identificar as mercadorias ou os serviços sujeitos 

à tributação, aplica-se, para efeito de cobrança do imposto, a alíquota de que 

trata o art. 20, I. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 

2017)

§ 3º Na hipótese de que trata o inciso VII deste artigo, não será aplicada 

cumulativamente a multa de que trata o art. 75-A, § 4º, I, “a”, 1. (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 4º Não será considerada revestida das formalidades legais, para os efei-

tos deste artigo, a escrita fiscal ou contábil, nos casos em que: (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

I – contiver vícios, rasuras ou irregularidades que possibilitem a redução 

ou supressão de tributos; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)

II – a escrituração ou documentos fiscais emitidos ou recebidos contive-

rem omissões ou vícios, ou quando se verifique que as quantidades ou valores 

das respectivas operações ou prestações são inferiores aos reais; (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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III – forem declarados extraviados, perdidos ou inutilizados livros, arqui-

vos, documentos, equipamentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, salvo 

se o contribuinte fizer comprovação das operações ou prestações e de que, 

sobre as mesmas, recolheu o imposto devido; ou (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

IV – o contribuinte, regularmente intimado, não exibir ou não entregar 

seus livros, documentos, equipamentos, arquivos, papéis e efeitos comerciais 

ou fiscais. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 5º Para os fins desta Lei: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 

de maio de 2017)

I – presumem-se: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

a) não entregues ao Fisco, independentemente de intimação, os livros, 

arquivos, documentos, equipamentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais 

dos contribuintes que deixarem de requerer o cancelamento de sua inscrição, 

quando do encerramento das atividades do estabelecimento; (Dispositivo in-

cluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

b) desacompanhados de documento fiscal, as mercadorias ou serviços aco-

bertados por documento inidôneo; e(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

c) internalizadas e comercializadas de forma irregular: (Dispositivo incluí-

do pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

1. as mercadorias que adentrarem o território deste Estado, destinadas a 

outra unidade da Federação, caso não seja comprovada a respectiva saída; ou 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

2. as mercadorias não encontradas no veículo transportador submetido à 

fiscalização, após haver adentrado o território deste Estado com carga desti-

nada a outra unidade da Federação; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)
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II – considera-se: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

a) imposto não recolhido, o valor do crédito indevidamente escriturado 

pelo contribuinte; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 

2017)

b) em situação irregular perante o Fisco, o contribuinte que: (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

1. não esteja regularmente inscrito no cadastro de contribuintes do im-

posto; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

2. não se encontre em atividade no local indicado; ou (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

3. não comprove a autenticidade dos dados cadastrais; (Dispositivo inclu-

ído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

c) equipamento emissor de cupom fiscal: (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

1. a máquina registradora; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 

de maio de 2017)

2. o terminal ponto de venda – PDV; (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

3. o Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF; ou (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

4. qualquer equipamento autorizado pela Sefaz com a finalidade de emitir 

cupom fiscal; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

d) escrituração fiscal, o conjunto de procedimentos realizados por meio 

manual, eletrônico ou digital conforme previsto na legislação; (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

e) declarado, o imposto escriturado no livro próprio e transposto pelo Fisco 

para a guia de informação ou outro documento dessa natureza; e (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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f) não escriturado, o documento fiscal pertinente a arquivo relativo à es-

crituração não entregue na forma prevista na legislação. (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

Seção II

Da Redução das Multas

Art. 77. Desde que o imposto acaso devido e a parcela de multa corres-

pondente sejam integralmente recolhidas, as multas aplicáveis serão reduzi-

das para:

Art. 77. Desde que o imposto acaso devido e a parcela de multa corres-

pondente sejam integralmente recolhidos, as multas aplicáveis poderão ser 

reduzidas para: (Redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

Art. 77. Desde que o imposto acaso devido e a parcela de multa cor-

respondente sejam recolhidos, ainda que parcialmente, as multas aplicáveis 

poderão ser reduzidas para: (Redação dada pela Lei n. 9.830, de 08 de maio 

de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

I – no caso do art. 75, § 1º, I e II, se o recolhimento for espontâneo: (Dis-

positivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, até o 10º (décimo) dia; (Dis-

positivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

b) 5% (cinco por cento), a partir do 11º (décimo primeiro) dia após a data 

prevista para o seu recolhimento; (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

II – no caso do art. 75, § 1º, I e II, se o recolhimento for motivado por 

ação fiscal: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) 10% (dez por cento) do valor do imposto não recolhido, no prazo de 05 

(cinco) dias;

a) 10% (dez por cento) do valor do imposto não recolhido, no prazo de 

10 (dez) dias; (Redação dada pela Lei n. 8.448, de 19 de dezembro de 2006)
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a) 40% (quarenta por cento) do seu valor, quando forem denunciadas es-

pontaneamente pelo contribuinte, ressalvado o disposto na alínea d; (Reda-

ção dada pela Lei n. 9605, de 27 de dezembro de 2010) (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

b) aplica-se o disposto no artigo 77, IV, c, em relação às faltas previstas 

no artigo 75, §§ 4º, 4º-A e § 6º, III a VIII, desde que tenham sido sanadas 

a irregularidades. (Dispositivo incluído pela Lei n. 9605, de 27 de dezembro 

de 2010) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

III – nas demais infrações: (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 

05 de maio de 2017)

a)30% (trinta por cento) do seu valor, se o recolhimento for espontâneo;

a) 30% (trinta por cento) do seu valor, se o recolhimento for espontâneo, 

ressalvado o disposto na alínea b; e (Redação dada pela Lei n. 9.605, de 27 

de dezembro 2010) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

b) 10% (dez por cento) do seu valor, se o recolhimento for espontâneo, 

nas faltas de que tratam os §§ 4º, 4º-A e § 6º, III a VIII do artigo 75, desde 

que tenha sido sanada a irregularidade; e (Dispositivo incluído pela Lei n. 

9.605, de 27 de dezembro 2010)

b) 10% (dez por cento) do seu valor, se o recolhimento for espontâneo, 

nas faltas de que tratam os §§ 4º, 4º-A e § 6º, III a VIII-A do artigo 75, desde 

que tenha sido sanada a irregularidade; (Redação dada pela Lei n. 9.907, de 

11 de setembro de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)

IV – se o recolhimento for motivado por ação fiscal: (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) 50% (cinquenta por cento) do seu valor, no prazo previsto para impug-

nação da exigência; (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)
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b) 70% (setenta por cento) do seu valor, até o prazo previsto para inter-

posição de recurso ao órgão julgador de segunda instância. (Dispositivo revo-

gado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

c) nas hipóteses das infrações previstas no artigo 75, §§ 4º, 4º-A e § 6º, 

III a VIII, desde que conste nos autos do processo a comprovação de que as 

irregularidades tenham sido sanadas pelo sujeito passivo: (Dispositivo inclu-

ído pela Lei n. 9.605, de 27 de dezembro 2010)

c) nas hipóteses das infrações previstas no artigo 75, §§ 4º, 4º-A e § 6º, 

III a VIII-A, desde que conste nos autos do processo a comprovação de que 

as irregularidades tenham sido sanadas pelo sujeito passivo: (Redação dada 

pela Lei n. 9.907, de 11 de setembro de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei 

n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

1 - 15% (quinze por cento) do valor da multa, até a decisão de primeira 

instância; ou (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.605, de 27 de dezembro 2010) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

2 - 20% (vinte por cento) do valor da multa, até a decisão de segunda 

instância. (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.605, de 27 de dezembro 2010) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 1º O pagamento efetivado com redução de multa prevista neste artigo 

será certificado nos autos do processo fiscal para fins de arquivamento. (Dis-

positivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 2º Não se aplica redução de multa, no caso de que trata o art. 75, § 8º, 

II. (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 3º Os pedidos para redução de multas previstas no caput, IV, c, 1 e 2 

serão conhecidos, respectivamente, pelos órgãos julgadores de primeira e 

segunda instâncias administrativas. (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.605, 

de 27 de dezembro 2010) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)
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§ 4º A fruição do benefício previsto no inciso IV, “c”, 1 e 2, fica condicio-

nada à apresentação de pedido, pelo interessado, em qualquer Agência da 

Receita Estadual, dirigido ao órgão julgador de primeira ou segunda instância, 

conforme o curso de tramitação do respectivo processo. (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 9.830, de 08 de maio de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 5º Os procedimentos para fruição do benefício previsto no inciso III, 

“b”, serão definidos conforme dispuser o Regulamento. (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 9.830, de 08 de maio de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 6º O pedido a que se refere o § 4º implica confissão irretratável do dé-

bito fiscal e renúncia expressa a qualquer impugnação ou recurso, bem como 

a desistência dos já interpostos, autorizando a imediata inscrição do débito 

em dívida ativa, na hipótese de indeferimento. (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 9.830, de 08 de maio de 2012) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

Art. 77-A. Desde que o imposto devido e a parcela de multa correspon-

dente sejam recolhidos, as multas aplicáveis poderão ser reduzidas para: 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

I – no caso do art. 75-A, § 1º, I, “b”, nas hipóteses de imposto regular-

mente declarado ou escriturado: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 

05 de maio de 2017)

a) 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, até o 10º (décimo) dia; (Dis-

positivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

b) 5% (cinco por cento), a partir do 11º (décimo primeiro) dia após a data 

prevista para o seu recolhimento, até a data de recebimento do aviso de co-

brança; ou (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

c) 10% (dez por cento), no prazo de 10 (dez) dias, da data de recebimen-

to do aviso de cobrança; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)
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II – nas demais infrações, se o recolhimento for espontâneo: (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) 10% (dez por cento), nas faltas de que tratam os §§ 4º e 6º, I, “a”, “b” 

e “c”, II, “a” e “b”, III, IV, “a” e “b” do art. 75-A, desde que tenha sido sanada 

a irregularidade; ou (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

a) 10% (dez por cento), nas faltas de que tratam os §§ 4º e 6º, I, “b” e 

“c”, II, “a” e “b”, III, IV, “a” e “b”, do art. 75-A, desde que tenha sido sanada 

a irregularidade; ou (Redação dada pela Lei n. 11.119, de 11 de março de 

2020)

b) 20% (vinte por cento), ressalvado o disposto na alínea “a”; ou (Dispo-

sitivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

III – se o recolhimento for motivado por ação fiscal: (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) 15% (quinze por cento), nas hipóteses das infrações previstas nos §§ 

4º e 6º, I, “a”, “b” e “c”, II, “a” e “b”, III, IV, “a” e “b” do art. 75-A, desde 

que tenha sido sanada a irregularidade no prazo previsto para impugnação da 

exigência; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) 15% (quinze por cento), nas hipóteses das infrações previstas nos §§ 

4º e 6º, I, “b” e “c”, II, “a” e “b”, III, IV, “a” e “b”, do art. 75-A, desde que 

tenha sido sanada a irregularidade no prazo previsto para impugnação da exi-

gência; (Redação dada pela Lei n. 11.119, de 11 de março de 2020)

b) 25% (vinte e cinco por cento), desde que: (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

1. o imposto exigido seja integralmente recolhido no prazo previsto para 

impugnação da exigência; e (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)

2. o sujeito passivo, na data da lavratura do auto de infração, não esteja 

em situação irregular perante o Fisco ou inscrito em dívida ativa; (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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c) 50% (cinquenta por cento), no prazo previsto para impugnação da exi-

gência; ou (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

d) 70% (setenta por cento), no prazo previsto para interposição de recur-

so ao órgão julgador de segunda instância. (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 1º Não se aplica redução de multa, no caso de que trata o art. 75-A, § 

8º, II. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 1º Não se aplica redução de multa nos casos de que trata o art. 75-A, § 

3º, VI, “a”, e § 8º, II. (Redação dada pela Lei n. 10.740, de 2 de outubro de 

2017)

§ 2º O recolhimento a que se refere os incisos II, “a”, e III, “a”, será feito 

sob condição resolutória de posterior comprovação de que as obrigações fo-

ram sanadas. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 3º Na hipótese de diminuição do montante lançado, por meio de decisão 

de primeira instância, o sujeito passivo faz jus à redução de que trata o inci-

so III, “c”, do caput, no prazo previsto para interposição de recurso ao órgão 

julgador de segunda instância. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 

de maio de 2017)

CAPÍTULO XXI

DO PAGAMENTO PARCELADO

Art. 78. O débito fiscal vencido poderá ser recolhido em parcelas iguais, 

mensais e consecutivas, hipótese em que a multa será reduzida para:

I – no caso do art. 75, § 1º, I e II:

a) 20% (vinte por cento) do valor do imposto não recolhido, quando for 

denunciado espontaneamente pelo contribuinte; e

Art. 78. O débito fiscal vencido poderá ser recolhido em parcelas mensais 

e consecutivas, hipótese em que a multa será reduzida para: (Redação dada 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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I – no caso do art. 75-A, § 1º, I, “b”, nas hipóteses de imposto regular-

mente declarado ou escriturado: (Redação dada pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)

a) 20% (vinte por cento); ou (Redação dada pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)

b) 30% (trinta por cento) do valor do imposto não recolhido, quando for-

mulado o pedido de parcelamento, no prazo de 05 (cinco) dias da ocorrência 

da ação fiscal;

b) 30% (trinta por cento) do valor do imposto não recolhido, quando for-

mulado o pedido de parcelamento, no prazo de 10 (dez) dias da ocorrência 

da ação fiscal; (Redação dada pela Lei n. 8.448, de 19 de dezembro de 2006)

b) 30% (trinta por cento), quando formulado pedido de parcelamento, no 

prazo de 10 (dez) dias da data de recebimento do aviso de cobrança; e (Re-

dação dada pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

II – nas demais infrações:

a) 40 % (quarenta por cento) do seu valor, quando forem denunciadas 

espontaneamente pelo contribuinte;

a) 40% (quarenta por cento) do seu valor, quando forem denunciadas 

espontaneamente pelo contribuinte, ressalvado o disposto na alínea d; (Re-

dação dada pela Lei n. 9.605, de 27 de Dezembro de 2010)

a) 40% (quarenta por cento) do seu valor, quando forem denunciadas es-

pontaneamente pelo contribuinte; (Redação dada pela Lei n. 11.119, de 11 

de março de 2020)

b) 60% (sessenta por cento) do seu valor, quando formulado o pedido de 

parcelamento, no prazo previsto para impugnação da exigência; e

b) 60% (sessenta por cento) do seu valor, quando formulado o pedido de 

parcelamento, no prazo: (Redação dada pela Lei n. 11.119, de 11 de março 

de 2020)

1. previsto para impugnação da exigência; ou (Redação dada pela Lei n. 

11.119, de 11 de março de 2020)
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2. de 10 (dez) dias, contado da data de recebimento do aviso de cobran-

ça, quando for o caso; (Redação dada pela Lei n. 11.119, de 11 de março de 

2020)

c) 80% (oitenta por cento) do seu valor, quando formulado o pedido de 

parcelamento até o prazo previsto para interposição de recurso ao órgão jul-

gador de segunda instância.

d) aplica-se o disposto no artigo 77, IV, c, em relação às faltas previstas 

no artigo 75, §§ 4º, 4º-A e § 6º, III a VIII, desde que tenham sido sanadas 

a irregularidades.(Dispositivo incluído pela Lei n. 9.605, de 227 de dezembro 

de 2010) (Dispositivo revogado pela Lei n. 9.830, de 8 de maio de 2012)

§ 1º No caso de pedido formulado por pessoa não inscrita no cadastro de 

contribuintes do imposto, deverá ser exigida fiança idônea, nos termos da lei 

civil, equivalente ao valor total do débito fiscal.

§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica ao débito fiscal rema-

nescente de parcelamento objeto de acordo denunciado. (Dispositivo revoga-

do pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003)

§ 3º As hipóteses não previstas neste artigo não serão objeto de redução 

de multa para pagamento parcelado.

Art. 79. O pedido de parcelamento implica confissão irretratável do débito 

fiscal e renúncia expressa a qualquer impugnação ou recurso, bem como a 

desistência dos já interpostos, autorizando a imediata inscrição do débito em 

dívida ativa.

Art. 80. O parcelamento será concedido mediante termo de acordo e 

atenderá aos critérios, forma e competência para sua concessão estabeleci-

dos no regulamento, ouvida previamente a Procuradoria Geral do Estado.

Art. 80. O parcelamento será concedido mediante termo de acordo e 

atenderá aos critérios, forma e competência para sua concessão estabeleci-

dos no Regulamento. (Redação dada pela Lei n. 7.295, de 01 de agosto de 

2002)
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Parágrafo único. O termo de acordo será automaticamente rescindido, in-

dependentemente de qualquer ato da autoridade fazendária, quando ocorrer 

falta de pagamento de três parcelas consecutivas, sendo o respectivo débito 

imediatamente inscrito em dívida ativa.

Parágrafo único. O termo de acordo será automaticamente rescindido, in-

dependentemente de qualquer ato da autoridade fazendária, quando ocorrer 

falta de pagamento de qualquer uma das parcelas, por prazo superior a 60 

(sessenta) dias, devendo o respectivo débito ser imediatamente inscrito em 

dívida ativa. (Redação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003)

Art. 80. O parcelamento será concedido mediante contrato e atenderá 

aos critérios, forma e competência para sua concessão estabelecidos no Re-

gulamento. (Redação dada pela Lei n. 8.312, de 16 de junho de 2006)

Parágrafo único. O contrato de parcelamento de débito fiscal será auto-

maticamente rescindido, independentemente de qualquer ato da autoridade 

fazendária, quando ocorrer falta de pagamento de qualquer uma das parce-

las, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, devendo o respectivo débito ser 

imediatamente inscrito em dívida ativa. (Redação dada pela Lei n. 8.312, de 

16 de junho de 2006)

Art. 81. A concessão do parcelamento não implica reconhecimento pela 

Secretaria de Estado Fazenda do valor declarado do pedido, nem renúncia do 

direito de apurar sua exatidão e exigir o pagamento do débito restante com a 

aplicação das sanções cabíveis.
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TÍTULO II

DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I

DOS LANÇAMENTOS

Art. 82. Os dados relativos ao imposto serão lançados pelos contribuintes 

ou responsáveis nos documentos e livros fiscais, com a descrição das opera-

ções ou prestações realizadas, na forma prevista no Regulamento.

§ 1º São de exclusiva responsabilidade do contribuinte, ou do responsá-

vel, os dados relativos ao lançamento, ficando sujeito a posterior homologa-

ção pela autoridade administrativa competente.

§ 2º É vedado o lançamento do imposto em documento fiscal relativo à 

operação beneficiada com suspensão, isenção, não incidência, imunidade ou 

diferimento.

Art. 83. A falta de lançamento não isenta o contribuinte do pagamento do 

imposto e multas, e os erros ou omissões do lançamento não aproveitam aos 

que neles estiverem incluídos.

Art. 84. O pagamento do imposto de que trata esta Lei, inclusive de mul-

tas, não exime o contribuinte da observância de quaisquer exigências legais 

da administração federal, estadual ou municipal.

Art. 85. A autoridade fiscal efetuará privativamente e de ofício o lança-

mento do crédito tributário, quando o contribuinte ou responsável não o fizer 

na época própria ou o fizer em desacordo com a legislação.

CAPÍTULO II

DA RESTITUIÇÃO

Art. 86. O sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do im-

posto, nos seguintes casos:

I – cobrança ou pagamento espontâneo de importância indevida ou maior 

que a devida;
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II – erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota 

aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração de documentos 

relativos ao pagamento;

III – reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória; e

IV – pagamento antecipado do imposto, em decorrência do regime de 

substituição tributária, caso não se efetive o fato gerador presumido, confor-

me dispuser a Lei.

IV – pagamento antecipado do imposto, em decorrência do regime de 

substituição tributária, caso não se efetive o fato gerador presumido, não 

compreendida a hipótese de um fato gerador presumido ter-se realizado com 

base de cálculo inferior ao que serviu para cálculo e recolhimento do imposto. 

(Redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

Art. 87. A restituição do imposto somente será feita a quem provar haver 

assumido o referido encargo, ou no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar 

por este expressamente autorizado a recebê-la.

Art. 88. A restituição total ou parcial do imposto dá lugar a restituição na 

mesma proporção dos juros de mora, correção monetária e das penalidades 

pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudica-

das pela causa da restituição.

Art. 89. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do 

prazo de 05 (cinco) anos, contados:

I – na hipótese dos incisos I e II do art. 86, da data da extinção do crédito 

tributário;

II – na hipótese do inciso III do art. 86, da data em que se tornar definiti-

va a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha 

reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.

Art. 90. Prescreve em 05 (cinco) anos a ação anulatória da decisão admi-

nistrativa que denegar a restituição.
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Art. 90. Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão adminis-

trativa que denegar a restituição. (Redação dada pela Lei n. 7.295, de 01 de 

agosto de 2002)

Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação 

judicial, recomeçando o seu curso por metade, a partir da data da intimação 

validamente feita ao representante judicial da Fazenda Estadual.

Art. 91. O interessado requererá a restituição ao Secretário da Fazenda, 

instruindo o pedido:

Art. 91. O interessado requererá a restituição à SEFAZ, instruindo o pedi-

do: (Redação dada pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)

I – com o original do documento comprobatório do pagamento;

I – com documento comprobatório do pagamento; (Redação dada pela Lei 

n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009)

II – com a comprovação da efetiva ocorrência de quaisquer das hipóteses 

previstas no art. 86; e

III – com a comprovação de efetiva assunção do encargo, se verificada a 

hipótese prevista no art. 87.

Art. 92. Os pedidos de restituição, na hipótese do inciso IV do art. 86, se-

rão processados prioritariamente, devendo a autoridade competente pronun-

ciar-se no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da protocolização do 

pedido, sob pena de responsabilidade funcional. (Dispositivo revogado pela 

Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

Art. 93. Os pedidos de restituição, antes de decididos, serão examinados 

pela área técnica competente para comprovar o pagamento indevido do im-

posto.

Art. 93. A competência para decidir quanto ao pedido de restituição, ob-

servado o disposto no art. 5º, I, “c”, 2, da Lei Complementar n. 737, de 

23.12.2013, será estabelecida no Regulamento. (Redação dada pela Lei n. 

9.373, de 24 de dezembro de 2009)
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Art. 94. Quando o requerente for contribuinte regularmente inscrito, a 

restituição far-se-á, sempre que possível, pela forma de utilização do imposto 

como crédito do estabelecimento.

CAPÍTULO III

DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL

Art. 95. O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, 

o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, para fins de atualização 

dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com 

base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de 

Custódia – SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União.

CAPÍTULO IV

DOS JUROS

Art. 96. O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a ju-

ros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração.

CAPÍTULO V

DA FISCALIZAÇÃO

Art. 97. A fiscalização do imposto compete, privativamente, aos Agentes 

de Tributos Estaduais que, no exercício de suas funções, deverão, obrigato-

riamente, exibir ao contribuinte documento de identidade funcional fornecido 

pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Parágrafo único. As atividades da Secretaria de Estado da Fazenda e de 

seus agentes fiscais, dentro de sua área de competência e jurisdição, terão 

precedência sobre os demais setores da Administração Pública.
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Art. 98. A fiscalização será exercida sobre todas as pessoas naturais ou 

jurídicas, contribuintes ou não, que estiverem obrigadas ao cumprimento das 

disposições da legislação de regência do imposto, bem como em relação às 

que gozarem de imunidade ou de isenção.

§ 1º As pessoas referidas neste artigo exibirão e entregarão aos agentes 

fiscalizadores, sempre que exigido, os produtos, os livros das escritas fiscais 

e gerais e todos os documentos, em uso ou já arquivados, que forem julga-

dos necessários à fiscalização, e lhes franquearão os seus estabelecimentos, 

depósitos, dependências e móveis, a qualquer hora do dia ou da noite, se à 

noite estiverem funcionando.

§ 2º A entrada dos agentes fiscalizadores nos estabelecimentos a que se 

refere o parágrafo anterior, bem como o acesso às suas dependências inter-

nas, não estarão sujeitos a formalidade diversa da pura, simples e imediata 

identificação do agente, pela apresentação de sua identidade funcional aos 

encarregados diretos e presentes ao local da entrada.

§ 3º A Secretaria de Estado da Fazenda não efetuará procedimento fiscal 

fundamentado exclusivamente em denúncia anônima, quando essa: (Dispo-

sitivo incluído pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009)

§ 3º A Secretaria de Estado da Fazenda não efetuará procedimento fis-

cal fundamentado exclusivamente em denúncia ou solicitação, quando essa: 

(Redação dada pela Lei n. 11.119, de 11 de março de 2020)

I – não permitir identificar, com absoluta segurança, o contribuinte supos-

tamente infrator; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro 

de 2009)

II – for genérica ou vaga em relação à infração supostamente cometida; 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009)

III – não estiver acompanhada de indícios de autoria ou de comprovação 

da prática da infração; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.373, de 24 de de-

zembro de 2009)
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IV – deixar transparecer objetivo diverso do enunciado, tal como vingan-

ça pessoal do denunciante ou tentativa de prejudicar concorrente comercial; 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009)

V – referir-se a operação de valor monetário indefinido ou reduzido, assim 

conceituada aquela que resulte em supressão do imposto de valor estimado 

inferior a 1.000 (mil) VRTEs. (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.373, de 24 de 

dezembro de 2009)

§ 4º A Secretaria de Estado da Fazenda não realizará procedimento fiscal 

quando o respectivo custo for comprovadamente superior ao montante do 

crédito tributário estimado. (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.373, de 24 de 

dezembro de 2009)

Art. 99. Dos exames de escrita e das diligências a que procederem, os 

agentes fiscalizadores lavrarão além do auto de infração, se couber, termo 

circunstanciado em que consignarão, inclusive, o período fiscalizado, os livros 

e documentos examinados e quaisquer outras informações de interesse da 

fiscalização.

Art. 100. Quando vítima de embaraço ou de desacato no exercício de 

suas funções, ou quando seja necessário à efetivação de medidas acautela-

tórias de interesse do Fisco, ainda que não se configure fato definido em lei 

como crime de sonegação fiscal, os agentes fiscalizadores, diretamente ou 

por intermédio da repartição a que pertencerem, poderão requisitar o auxílio 

da força pública estadual.

Art. 101. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar aos agentes 

fiscalizadores todas as informações de que disponham com relação às merca-

dorias, negócios ou atividades de terceiros:

I – os tabeliões, escrivães e demais serventuários de ofício;

II – os bancos, casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições 

financeiras, desde que exista processo fiscal formalizado;

III – as empresas de transporte e os transportadores singulares;

IV – os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;
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V – os inventariantes;

VI – os síndicos, comissários e liquidatários;

VII – as empresas de administração de bens;

VIII – as companhias de armazéns gerais;

IX – todos os que, embora não contribuintes do Imposto de Circulação de 

Mercadorias, prestem serviços de industrialização para comerciantes, indus-

triais e produtores; e

X – quaisquer outras entidades ou pessoas que a Lei designe, em razão de 

seu cargo, função, ministério, atividade ou profissão.

Parágrafo único. As administradoras de cartões de crédito ou de débito 

em conta corrente e demais estabelecimentos similares, além das obrigações 

previstas no caput, deverão informar à Secretaria de Estado da Fazenda, 

conforme dispuser o regulamento, as operações e prestações realizadas pelos 

estabelecimentos de contribuintes cujos pagamentos sejam feitos por meio 

de seus sistemas de crédito, débito ou similares. (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 8.597, de 18 de julho de 2007)

CAPÍTULO VI

DA CONSULTA

Art. 102. Todo aquele que tiver legítimo interesse poderá formular con-

sulta sobre interpretação e aplicação da legislação de regência do imposto.

Art. 103. As entidades representativas de atividades econômicas ou pro-

fissionais poderão formular consulta, em seu nome, sobre matéria de interes-

se geral de categoria que legalmente representem.

Art. 104. A competência para decidir quanto à consulta será estabelecida 

no Regulamento.

Art. 105. A consulta será formulada em duas vias e dela constará:

I – a qualificação do consulente;

II – a matéria de fato e de direito objeto da dúvida; e
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III – a declaração, na forma do Regulamento, de que inexiste início de 

qualquer procedimento fiscal contra o consulente.

§ 1º Na hipótese do inciso II, o consulente fará constar:

I – exposição completa e exata da hipótese consultada, com indicação da 

data do fato gerador da obrigação principal ou acessória, se já ocorrida;

II – informação sobre a certeza ou possibilidade de ocorrência de novos 

fatos geradores idênticos; e

III – indicação, de modo sucinto e claro, da dúvida a ser dirimida e dos 

dispositivos da legislação que a motivaram.

§ 2º O consulente poderá, a seu critério, expor a interpretação que dá aos 

dispositivos da legislação tributária aplicáveis à matéria consultada.

§ 3º Cada consulta deverá referir-se a um só estabelecimento e a uma só 

matéria, admitindo-se a cumulação, numa mesma petição, apenas quando se 

tratar de questões conexas.

Art. 106. A apresentação da consulta produz os seguintes efeitos:

I – suspende o curso do prazo para pagamento do tributo, em relação ao 

fato sobre que se pede interpretação da legislação aplicável;

II – impede, até o término do prazo fixado na resposta, o início de qual-

quer procedimento fiscal destinado à apuração de faltas relacionadas com a 

matéria consultada.

§ 1º A suspensão do prazo a que se refere o Inciso I não se aplica:

I – ao imposto devido sobre as demais operações realizadas pelo consu-

lente; e

II – ao imposto destacado na Nota Fiscal.

§ 2º É vedado ao contribuinte o aproveitamento do crédito objeto da con-

sulta, antes do recebimento da resposta.

§ 3º A consulta sobre matéria relativa à obrigação principal, formulada 

fora do prazo previsto para o recolhimento do imposto, não exclui, se este 

for considerado devido, a incidência dos acréscimos legais até a data da sua 

apresentação.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica à consulta de que trata o art. 103.
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Art. 107. O consulente adotará o entendimento contido na resposta den-

tro do prazo de 10 (dez) dias, contados do seu recebimento.

Art. 108. Decorrido o prazo a que se refere o art. 107 e não tendo o con-

sulente procedido de conformidade com os termos da resposta, ficará sujeito 

à lavratura de auto de infração e às penalidades aplicáveis.

Art. 109. O recolhimento do imposto, antes de qualquer procedimento 

fiscal, sujeitar-se-á às multas previstas na legislação de regência do imposto, 

observadas as seguintes regras para contagem do prazo:

I – se a consulta tiver sido formulada dentro do prazo previsto para o pa-

gamento do imposto, o prazo será contado a partir do término do prazo para 

recolhimento estabelecido no art. 107; e

II – tratando-se de consulta formulada fora do prazo para recolhimento do 

imposto, o prazo, suspenso na data da apresentação da consulta, recomeçará 

a correr a partir do término do prazo para recolhimento estabelecido no art. 

107.

Art. 110. A observância, pelo consulente, da resposta dada à consulta, 

enquanto prevalecer o entendimento nela consubstanciado, exime-o de qual-

quer penalidade e exonera-o do pagamento do tributo considerado devido.

Art. 111. A orientação dada pela autoridade competente para responder 

à consulta pode ser modificada:

I – por outro ato dela emanado;

II – por ato normativo de autoridade superior.

Parágrafo único. A modificação só terá efeito após dada ciência inequívoca 

aos consulentes.

Art. 112. Não produzirá qualquer efeito a consulta formulada:

I – por estabelecimento contra o qual tiver sido lavrado auto de infração 

ou termo de apreensão de mercadorias, para apuração de fatos que se rela-

cionem com a matéria consultada;

II – por estabelecimento em relação ao qual tenha sido lavrado termo de 

início de fiscalização;
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III – sobre matéria objeto de ato normativo;

IV – sobre matéria que tiver sido objeto de decisão proferida em processo 

administrativo já findo, de interesse do consulente;

V – sobre matéria objeto de consulta anteriormente feita pelo consulente 

e respondida pela autoridade competente;

VI – em desacordo com as normas desta Lei ou do Regulamento.

Parágrafo único. Não produzirá qualquer efeito, também, a consulta for-

mulada a autoridade a quem o Regulamento não conferir competência para 

decidi-la.

Art. 113. O local e prazo para apresentação da consulta e recebimento da 

resposta serão fixados no Regulamento.

CAPÍTULO VII

DAS INFRAÇÕES

Art. 114. Constitui infração da ação ou omissão voluntária ou involuntária, 

que importe em inobservância, por parte de pessoa natural ou jurídica, de obri-

gação tributária, negativa ou positiva, estabelecida ou disciplinada em Lei ou 

pelos atos administrativos de caráter normativo destinados a complementá-la.

§ 1º Os atos administrativos não poderão estabelecer ou definir infrações 

ou cominar penalidades, que não estejam autorizadas ou previstas em Lei.

§ 2º Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, todos os que de 

qualquer forma concorram para sua prática ou dela se beneficiem.

CAPÍTULO VIII

DAS PENALIDADES

Art. 115. São penalidades tributárias, passíveis de aplicação cumulativa, 

sem prejuízo das cominadas para o mesmo fato em Lei Criminal:

I – cancelamento de regimes ou controles especiais estabelecidos em be-

nefício do contribuinte;

II – suspensão ou cancelamento de isenção;
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II – suspensão ou cancelamento de benefícios ou incentivos fiscais; (Re-

dação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

III – sujeição a regime especial de fiscalização;

IV – suspensão de inscrição;

IV – suspensão ou cancelamento de inscrição; (Redação dada pela Lei n. 

7.457, de 31 de março de 2003)

V – apreensão de bens ou mercadorias; e

V – apreensão de bens, mercadorias ou documentário fiscal; (Redação 

dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

VI – multas.

Art. 116. A competência para aplicar penalidades será definida na Lei.

Art. 116. A competência para aplicar penalidades será estabelecida no 

Regulamento. (Redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

Art. 117. Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais 

infrações pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se, cumulativa-

mente, no grau correspondente, as penas a elas cominadas, se as infrações 

não forem idênticas. (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

Parágrafo único. Se idênticas as infrações, e sujeitas à pena de multas fi-

xas, a multa maior elidirá a menor. (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

CAPÍTULO IX

DA DÍVIDA ATIVA

Art. 118. Os créditos do Estado, relativos ao imposto, antes de serem en-

caminhados à cobrança executiva, serão inscritos em dívida ativa pelo órgão 

próprio da Secretaria da Fazenda.

Art. 118. Os créditos do Estado do Espírito Santo, relativos ao Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
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- ICMS, deverão ser encaminhados pela Secretaria de Estado da Fazenda - 

SEFAZ à Procuradoria Geral do Estado - PGE para a inscrição em dívida ativa 

e posterior cobrança extrajudicial e judicial, após a regulamentação desta 

Lei, que será promovida por uma Comissão Mista e Paritária integrada por 

técnicos da SEFAZ e da PGE, sob a coordenação da Secretaria de Estado de 

Governo - SEG, e somente terá eficácia, após o adequado aparelhamento da 

PGE, para cumprimento das atribuições advindas da regulamentação desta 

Lei. (Redação dada pela Lei n. 8.497, de 10 de maio de 2007)

Parágrafo único. A cobrança da Dívida Ativa será efetuada, na forma da 

Lei, pela Procuradoria Geral do Estado, observado, ainda, o disposto no Re-

gulamento. (Dispositivo revogado pela Lei n. 8.497, de 10 de maio de 2007)

Art. 118. Os créditos do Estado, relativos ao imposto, antes de serem en-

caminhados à cobrança executiva, serão inscritos em dívida ativa pelo órgão 

próprio da Secretaria de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei n. 8.983, 

de 29 de agosto de 2008)

Parágrafo único. A cobrança da dívida ativa será efetuada, na forma da lei, 

pela Procuradoria Geral do Estado, observado, ainda, o disposto no Regula-

mento. (Redação dada pela Lei n. 8.983, de 29 de agosto de 2008)

Art. 119. O termo da inscrição da Dívida Ativa, autenticado por autorida-

de competente, indicará obrigatoriamente:

Art. 119. O termo da inscrição da dívida ativa, autenticado pelo Procu-

rador Geral do Estado, indicará obrigatoriamente: (Redação dada pela Lei n. 

8.497, de 10 de maio de 2007)

Art. 119. O termo da inscrição da dívida ativa, autenticado por autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (Redação dada pela Lei n. 8.983, de 

29 de agosto de 2008)

I – o nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis, bem como, 

sempre que possível, o domicílio ou residência de um e de outros;
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I – o nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis, bem como, 

sempre que possível, o domicílio ou residência de um e de outros; (Redação 

dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003)

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

II – o número da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – 

CNPJ – ou do Cartão de Inscrição do Contribuinte – na hipótese de pessoa 

física, no Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de 

dezembro de 2003)

III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a dis-

posição da Lei em que seja fundado;

III – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; 

(Redação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003)

IV – a data em que foi inscrita; e

IV – a origem e a natureza do crédito, mencionada, especificamente, a 

disposição da lei em que seja fundado; (Redação dada pela Lei n. 7.684, de 

18 de dezembro de 2003)

V – sendo o caso, o número do processo administrativo de que se originar 

o crédito.

V – a data em que foi inscrita; (Redação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de 

dezembro de 2003)

VI – o número do processo administrativo de que se originar o crédito. 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003)

§ 1º A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do 

livro e da folha de inscrição.

§ 2º Para fins de subscrição do termo de inscrição da Dívida Ativa, poderá 

ser utilizada chancela eletrônica, quando a sua emissão for efetuada por meio 

de Processamento Eletrônico de Dados, conforme dispuser o Regulamento.

§ 3º A certidão de dívida ativa somente poderá ser emendada, substitu-

ída ou anulada, mediante autorização expressa do Secretário de Estado da 

Fazenda. (Dispositivo incluído pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003)
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§ 3º A certidão de dívida ativa somente poderá ser emendada, substituída 

ou anulada mediante autorização expressa do Procurador Chefe da Subprocura-

doria Fiscal da PGE. (Redação dada pela Lei n. 8.497, de 10 de maio de 2007)

§ 3º A certidão de dívida ativa somente poderá ser emendada, substituída 

ou anulada, mediante autorização expressa do Secretário de Estado da Fa-

zenda. (Redação dada pela Lei n. 8.983, de 29 de agosto de 2008)

§ 4º A certidão de dívida ativa poderá ser averbada na hipótese de redu-

ção do valor exigido em decorrência de pagamento parcial do débito fiscal, 

independentemente da autorização a que se refere o § 3º. (Dispositivo inclu-

ído pela Lei n. 10.158, de 27 de dezembro de 2013)

Art. 120. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no art. 119, ou 

o erro a eles relativos, são causas de nulidade da inscrição e do processo de 

cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada a partir da de-

cisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido 

ao sujeito passivo, acusado ou interessado, o prazo para defesa, que somente 

poderá versar sobre a parte modificada.

Art. 120. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no art. 119, ou 

o erro a eles relativos, são causas de nulidade da inscrição e do processo de 

cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão 

de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado, o prazo para defesa, que somente 

poderá versar sobre a parte modificada. (Redação dada pela Lei n. 7.295, de 

01 de agosto de 2002)

CAPÍTULO X

DA CERTIDÃO NEGATIVA

Art. 121. Será exigida Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda 

Estadual, nos seguintes casos:

I – celebração de contratos ou transações de qualquer natureza com ór-

gãos públicos ou autárquicos estaduais;
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II – recebimento de crédito ou restituição de indébitos;

III – participação em concorrência, coleta ou tomada de preços, inclusive 

para prestação de serviços ou obtenção de concessão de serviços públicos;

IV – pedido de incentivos fiscais de qualquer natureza;

V – inscrição como contribuinte do imposto;

VI – transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos; e

VII – outros casos expressamente previstos em Lei.

Art. 122. A competência para expedição de Certidão Negativa será esta-

belecida no Regulamento.

Art. 123. Os Serventuários de Justiça poderão requerer certidões pelas 

partes, independentemente de procuração.

Art. 124. Será expedida Certidão Negativa, com as ressalvas necessárias, 

na hipótese de existência de crédito tributário de responsabilidade do reque-

rente, que tenha tido a exigibilidade suspensa ou o seu vencimento adiado, 

por incidência de fator que atua nesse sentido e cuja comprovação incumbe 

ao interessado.

§ 1º Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – a moratória;

II – o depósito de seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, interpostos dentro do prazo legal, na 

instância administrativa própria e não julgados em definitivo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras 

espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

§ 2º Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior a comprovação deverá 

ser feita conforme dispuser o Regulamento.

Art. 125. A Certidão Negativa será fornecida dentro de 10 (dez) dias con-

tados da data da entrada do requerimento na repartição.
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Art. 126. O prazo de validade da Certidão Negativa, ainda que contendo 

ressalvas, é de 90 (noventa) dias a contar da data de sua expedição.

Art. 127. A Certidão Negativa, expedida com dolo ou fraude ou por pes-

soa não competente, responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expe-

dir, por crédito tributário devido pelo interessado.

§ 1º O disposto neste artigo não exclui a responsabilidade criminal e fun-

cional que no caso couber.

§ 2º O servidor que proceder à expedição indevida de Certidão Negativa 

de Débito incorrerá em falta grave, punível nos termos da Lei Complementar 

n. 46, de 31 de janeiro de 1994, sem prejuízo da responsabilidade penal que 

a hipótese comportar.

Art. 128. Em todos os casos de transmissão de bens imóveis ou de direi-

tos a eles relativos, a Certidão Negativa será juntada aos autos ou transcrita 

nos títulos, lavrados ou não em livros, ficando arquivada nos Cartórios que 

fizerem aquela transcrição ou nos de registro, quando a estes apresentada 

originariamente.

TÍTULO III

DO PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 129. Este Título rege o processo administrativo de determinação e 

exigência dos créditos tributários do Estado relativos ao imposto.

Parágrafo único. Os atos e os termos processuais poderão ser formaliza-

dos e transmitidos em formato digital, conforme dispuser o Regulamento, 

observada no que couber, a legislação estadual que disponha sobre DT-e. 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.379, de 16 de junho de 2015)

Art. 130. Ressalvada a competência da Procuradoria Geral do Estado, as 

autoridades administrativas não poderão:
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Art. 130. As autoridades administrativas não poderão: (Redação dada 

pela Lei n. 7.295, de 01 de agosto de 2002)

I – declarar a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, decreto, ou por-

taria de Secretário de Estado; e

II – dispensar, por equidade, o cumprimento da obrigação principal.

CAPÍTULO II

DO PROCESSO FISCAL

Art. 131. O lançamento do imposto, acréscimos ou penalidades, oriundo 

de infração à legislação de regência do imposto, será efetuado por meio de 

auto de infração ou notificação de débito.

Art. 131. O lançamento do imposto, acréscimos ou penalidades, oriundo 

de infração à legislação de regência do imposto, será efetuado por meio de 

auto de infração. (Redação dada pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

Art. 132. Para efeitos de excluir a espontaneidade de iniciativa do infrator, 

considera-se iniciado o procedimento fiscal:

I – com a lavratura de intimação, de termo de início de fiscalização, de 

auto de infração ou notificação de débito; e

II – com a lavratura de termo de apreensão de mercadorias, documentos 

ou livros, ou de intimação para sua apresentação.

§ 1º Não se considera termo de início de fiscalização a solicitação feita a 

contribuinte no sentido de obter esclarecimentos acerca de informações eco-

nômico-fiscais.

§ 2º Não havendo manifestação do contribuinte, no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da data de recebimento da solicitação de que trata o parágrafo 

anterior, considerar-se-á iniciado o procedimento fiscal.

Art. 132. Para efeitos de excluir a espontaneidade de iniciativa do infra-

tor, considera-se iniciado o procedimento fiscal com a lavratura de: (Redação 

dada pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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I – intimação, termo de início de fiscalização ou auto de infração; ou (Re-

dação dada pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

II – termo de apreensão de bens, mercadorias, livros, arquivos, documen-

tos, equipamentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais ou de intimação para 

sua apresentação. (Redação dada pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 1º Não se considera termo de início de fiscalização: (Redação dada pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

I – a solicitação feita a contribuinte no sentido de obter esclarecimentos 

acerca de informações econômico-fiscais; e (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

II – a comunicação de indícios de divergências ou inconsistências encon-

tradas na base de dados da Sefaz. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 

05 de maio de 2017)

§ 2º Para os fins do § 1º, havendo manifestação de interesse do sujeito 

passivo em sanar as irregularidades, o Fisco poderá converter as multas de 

caráter punitivo previstas nesta Lei em medida de ajuste de conduta, caso 

em que o respectivo valor poderá deixar de ser exigido, conforme dispuser 

o Regulamento. (Redação dada pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 3º O valor original da multa será inscrito em dívida ativa, com os acrés-

cimos legais, caso se verifique inobservância ou descumprimento das condi-

ções estabelecidas no termo de ajuste de conduta firmado entre o infrator e o 

Fisco. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 4º Não havendo manifestação do contribuinte, no prazo de 30 (trinta) 

dias, contado da data de recebimento da solicitação ou da comunicação de 

que trata o § 1º, considerar-se-á iniciado o procedimento fiscal. (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 5º A comunicação de que trata o § 1º, II, exclusivamente nas hipóteses 

de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados 

da Sefaz, deve ser promovida pelo Fisco antes do início de procedimento de 

fiscalização. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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Art. 133. O início do procedimento alcança todos aqueles que estejam 

envolvidos nas infrações porventura apuradas, e somente abrange os atos 

praticados antes do mesmo procedimento.

CAPÍTULO III

DOS PRAZOS

Art. 134. Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o 

dia do início e incluindo-se o do vencimento.

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente 

normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Art. 135. A autoridade competente, atendendo a circunstâncias especiais, 

poderá, em despacho fundamentado, prorrogar, pelo tempo necessário, o 

prazo para realização de diligências ou perícias.

CAPÍTULO IV

DA INTIMAÇÃO

Art. 136. As intimações previstas nesta Lei serão feitas, alternativamen-

te, por uma das seguintes formas:

I – mediante ciência no respectivo processo, com a aposição de data e 

assinatura do sujeito passivo, seu representante legal ou preposto;

II – por termo lavrado em qualquer dos livros fiscais, mediante o “ciente”, 

com a aposição de data e assinatura do sujeito passivo, seu representante 

legal ou preposto;

III – por meio de comunicação expedida sob registro postal, com prova de 

recebimento;

IV – pela autoridade fiscal, mediante entrega de cópia do auto de infra-

ção, bem como de quaisquer outros documentos de efeito fiscal, contra re-

cibo datado e assinado pelo sujeito passivo, seu representante legal ou pre-

posto, ou no caso de recusa, por declaração de quem o intimar, confirmada 

por duas testemunhas;
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V – por meio de edital, mediante 01 (uma) única publicação no órgão de 

Imprensa Oficial do Estado.

VI – por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Disposi-

tivo incluído pela Lei n. 9.157, de 18 de maio de 2009)

a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 9.157, de 18 de maio de 2009)

a) envio ao DT-e do sujeito passivo; ou (Redação dada pela Lei n. 10.379, 

de 16 de junho de 2015)

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passi-

vo. (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.157, de 18 de maio de 2009)

§ 1º Far-se-á a intimação por edital:

I – quando ignorado o lugar em que se encontrar o sujeito passivo; e

II – nos demais casos previstos em Lei.

§ 2º Presume-se feita a intimação quando a comunicação mencionada no 

inciso III deste artigo for entregue no endereço cadastral do sujeito passivo.

§ 3º As modalidades de intimações previstas nos incisos I, II, III e IV, 

deste artigo, não comportam benefício de ordem. (Dispositivo revogado pela 

Lei n. 9.830, de 08 de maio de 2012)

§ 4º O comparecimento espontâneo do sujeito passivo supre a falta de 

intimação.

§ 5º Considera-se feita a intimação:

I – na data da assinatura do sujeito passivo, seu representante legal ou 

preposto;

II – na data da ciência, tomada por termo nos autos do processo, ou em 

quaisquer outros documentos de efeitos fiscais;

III – na data da lavratura do respectivo termo no livro fiscal;

IV – na data do recebimento da correspondência, pelo sujeito passivo, se 

o meio utilizado for a via postal. Ocorrendo a omissão de tal data, conside-

rar-se-á intimado o sujeito passivo, 10 (dez) dias após a postagem da cor-

respondência;
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V – 10 (dez) dias após a publicação de edital, se este for o meio utilizado.

VI – se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias, contados da data registrada:

a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo;

b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.

VI – se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias, contados da data registrada: 

(Redação dada pela Lei n. 9157, de 18 de maio de 2009)

VI – se por meio eletrônico, 10 (dez) dias, contados da data registrada: 

(Redação dada pela Lei n. 10.379, de 16 de junho de 2015)

a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; 

(Redação dada pela Lei n. 9.157, de 18 de maio de 2009)

a) no comprovante de entrega no DT-e do sujeito passivo; e (Redação 

dada pela Lei n. 10.379, de 16 de junho de 2015)

b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Re-

dação dada pela Lei n. 9.157, de 18 de maio de 2009)

VI – se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei n. 11.119, de 11 de 

março de 2020)

a) decorridos 10 (dez) dias, contados da data registrada: (Redação dada 

pela Lei n. 11.119, de 11 de março de 2020)

1. no comprovante de entrega no DT-e do sujeito passivo; ou (Redação 

dada pela Lei n. 11.119, de 11 de março de 2020)

2. no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; ou 

(Redação dada pela Lei n. 11.119, de 11 de março de 2020)

b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no DT-e, se ocorrida 

antes do prazo previsto na alínea “a”, 1. (Redação dada pela Lei n. 11.119, 

de 11 de março de 2020)

§ 6º A intimação poderá ser efetuada por edital publicado no endereço da 

administração tributária na internet, em substituição à publicação no órgão 

de imprensa oficial do Estado. (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.157, de 18 

de maio de 2009)
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§ 7º Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito 

passivo: (Dispositivo incluído pela Lei n. 9157, de 18 de maio de 2009)

I – o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administra-

ção tributária; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9157, de 18 de maio de 2009)

II – o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, 

desde que autorizado pelo sujeito passivo. (Dispositivo incluído pela Lei n. 

9157, de 18 de maio de 2009)

II – o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária. 

(Redação dada pela Lei n. 10.158, de 27 de dezembro de 2013)

§ 8º O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será imple-

mentado na forma definida no regulamento, com expresso consentimento do 

sujeito passivo, devendo a administração tributária informar-lhe as normas 

e condições de sua utilização e manutenção. (Dispositivo incluído pela Lei n. 

9.157, de 18 de maio de 2009)

§ 8º O endereço eletrônico de que trata este artigo será implementado na 

forma definida no Regulamento. (Redação dada pela Lei n. 10.158, de 27 de 

dezembro de 2013)

Art. 137. A assinatura do sujeito passivo não importa em confissão, nem 

sua falta ou recusa em nulidade do auto de infração ou em agravação da pe-

nalidade.

CAPÍTULO V

DO AUTO DE INFRAÇÃO

Art. 138. Salvo nos casos expressamente previstos, verificada qualquer 

infração à legislação de regência do imposto, será lavrado auto de infração, que 

constitui o elemento essencial do processo fiscal, devendo conter os requisitos 

indispensáveis à identificação do sujeito passivo, descrição do fato, indicação 

dos dispositivos infringidos, bem como os cominadores das respectivas san-

ções, valor a ser pago e o local do pagamento, dia, hora e local da lavratura.
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§ 1º O valor do crédito tributário exigido no auto de infração deverá estar 

expresso em moeda corrente, segundo o padrão monetário vigente à data da 

sua lavratura, e no respectivo índice oficial de atualização monetária adotado 

pelo Estado do Espírito Santo, se houver.

§ 2º As incorreções ou omissões do auto não acarretarão a sua nulidade, 

quando do processo constarem elementos suficientes para determinar com 

segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator.

§ 3º Os erros de fato porventura existentes no auto, inclusive aqueles de-

correntes de cálculos ou de capitulação da infração ou da multa, poderão ser 

corrigidos pela autoridade fiscal, mediante lavratura de termo de revisão de 

lançamento, sendo o contribuinte cientificado da correção e devolvido o prazo 

para apresentação de impugnação ou recolhimento com redução.

§ 3º Se dos autos não constarem elementos suficientes para determinar 

com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator, a autoridade jul-

gadora declarará a nulidade do lançamento, hipótese em que fica dispensada 

a interposição de recurso de ofício, determinando na mesma decisão, quando 

for o caso, a lavratura de novo auto de infração nos autos do mesmo proces-

so. (Redação dada pela Lei n. 9.605, de 27 de dezembro de 2010)

Art. 139. Nenhum auto por infração da legislação de regência do imposto 

poderá ser arquivado sem despacho fundamentado da autoridade competen-

te, no próprio auto ou processo.

CAPÍTULO VI

DA IMPUGNAÇÃO

Art. 140. A impugnação do auto de infração instaura a fase litigiosa do 

procedimento e suspende a exigibilidade do crédito tributário.

Art. 141. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os docu-

mentos em que se fundamentar, será apresentada na repartição indicada no 

auto de infração, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que se 

considerar feita a intimação da exigência.
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Art. 141. A impugnação, instruída com os documentos em que se fun-

damentar, deverá ser apresentada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

data em que se considerar feita a intimação da exigência, conforme dispuser 

o Regulamento. (Redação dada pela Lei n. 10.379, de 16 de junho de 2015)

Art. 142. A impugnação mencionará:

I – a autoridade julgadora a quem é dirigida;

II – a qualificação do impugnante;

III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de 

discordância e as razões e provas que possuir; e

IV – as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetua-

das, expostos os motivos que as justifiquem, com formulação dos quesitos 

referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o 

endereço, e a qualificação profissional do seu assistente técnico.

§ 1º Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que 

deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV deste artigo.

§ 2º Quando o impugnante alegar direito municipal, federal ou estrangei-

ro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.

§ 3º Apresentada a impugnação, haverá contestação por parte do Fisco. 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.379, de 16 de junho de 2015)

§ 4º É vedado reunir, em uma só petição, impugnações referentes a mais 

de um auto de infração, ainda que versando sobre assunto de mesma natu-

reza, ou referindo-se ao mesmo contribuinte.

Art. 143. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de 

ofício ou a requerimento do sujeito passivo, a realização de diligência ou perí-

cia quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindí-

veis ou impraticáveis, atendidos os requisitos do inciso IV, do art. 142.

§ 1º Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício a sua realiza-

ção, o processo será encaminhado ao órgão central da fiscalização, a fim de 

que seja designado servidor para atendimento.
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§ 1º Deferido o pedido de perícia ou de diligência, ou determinada de ofí-

cio a sua realização, o processo será encaminhado ao setor responsável pela 

fiscalização, a fim de que seja designado servidor para atendimento.(Redação 

dada pela Lei n. 8.312, de 16 de junho de 2006)

§ 2º A designação a que se refere o parágrafo anterior deverá recair sobre 

agente fiscal estranho ao feito, cumprindo-lhe intimar o sujeito passivo ou 

seu assistente técnico, a realizar o exame requerido, cabendo às partes apre-

sentar os respectivos laudos em prazo que será fixado, pela autoridade jul-

gadora, segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem executados.

§ 3º Se houver divergência entre os peritos, cada qual apresentará laudo 

em separado, expondo as razões em que se fundamentar.

§ 3º Se houver divergência entre o perito e o assistente técnico, cada qual 

apresentará laudo em separado, expondo as razões em que se fundamentar. 

(Redação dada pela Lei n. 8.312, de 16 de junho de 2006)

Art. 144. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência no prazo fi-

xado no art. 141, o chefe da repartição fazendária lavrará termo de revelia 

e procederá à imediata remessa do processo à autoridade competente para 

exercer o controle de legalidade do lançamento, que, mediante despacho sa-

neador, verificará a regularidade da constituição do crédito tributário.

Art. 144. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência no prazo fixa-

do no artigo 141, o chefe da repartição fazendária lavrará termo de revelia e 

procederá à remessa do processo à autoridade competente para a inscrição 

do crédito tributário lançado em dívida ativa, observando-se, quando for o 

caso, o disposto no artigo 73. (Redação dada pela Lei n. 8.312, de 16 de ju-

nho de 2006)

§ 1º Exercerá o controle de legalidade de que trata o caput, a autoridade 

que detiver a competência para o julgamento de processos administrativo-

-fiscais em primeira instância. (Dispositivo revogado pela Lei n. 8.312, de 16 

de junho de 2006)
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§ 2º O sujeito passivo será cientificado, por edital publicado no Diário 

Oficial do Estado, da declaração da revelia. (Dispositivo revogado pela Lei n. 

8.312, de 16 de junho de 2006)

§ 3º Contra o revel correrão os prazos independentemente de intimação.

Art. 145. Contestada a impugnação, e concluídas as eventuais diligências 

ou perícias, será ultimada a instrução do processo com relatório circunstan-

ciado sobre a matéria discutida, encaminhando-se os autos à autoridade jul-

gadora.

Art. 145. Apresentada a impugnação, será efetuada a distribuição do pro-

cesso para julgamento, na forma da legislação aplicável. (Redação dada pela 

Lei n. 10.379, de 16 de junho de 2015)

CAPÍTULO VII

DO JULGAMENTO

Art. 146. A competência para julgamento de processos administrativos-

-fiscais em primeira instância será determinada no Regulamento.

Parágrafo único. Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passi-

vo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora, de 

primeira ou segunda instâncias, não a pronunciará, nem mandará repetir o 

ato, ou suprir-lhe a falta.

Art. 146. Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem 

aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora, de primeira ou 

segunda instâncias, não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir-

-lhe a falta. (Redação dada pela Lei n. 8.312, de 16 de junho de 2006)

Art. 147. Os processos julgados procedentes, ainda que parcialmente, 

serão encaminhados à repartição para intimação do sujeito passivo.

Art. 147. O sujeito passivo deverá ser intimado da decisão prolatada pela 

autoridade julgadora de primeira instância. (Redação dada pela Lei n. 8.312, 

de 16 de junho de 2006)
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Parágrafo único. Poderá a autoridade julgadora de primeira instância pro-

latar decisão, efetuando julgamento conforme o estado do processo, obede-

cidos os critérios a serem fixados no Regulamento.

Art. 148. A autoridade julgadora recorrerá de ofício ao órgão julgador de 

segunda instância quando em suas decisões:

I – cancelar ou reduzir o débito fiscal ou não acolher, total ou parcialmen-

te, o procedimento fiscal; e

II – julgar, ainda que parcialmente, improcedente ou insubsistente o auto 

lavrado por infração à legislação de regência do imposto.

§ 1º Em quaisquer das hipóteses previstas neste artigo, o recurso somen-

te será interposto quando o débito exigido ou a parcela reduzida for igual ou 

superior a 2000 (dois mil) VRTE’s, na data em que for prolatada a decisão.

§ 1º Em quaisquer das hipóteses previstas neste artigo, o recurso somen-

te será interposto quando o valor diminuído do montante lançado for superior 

a 20.000 (vinte mil) VRTEs, na data em que for prolatada a decisão. (Redação 

dada pela Lei n. 10.379, de 16 de junho de 2015)

§ 1º Em quaisquer das hipóteses previstas neste artigo, o recurso somen-

te será interposto quando o valor diminuído do montante lançado for superior 

a 5.000 (cinco mil) VRTEs, na data em que for prolatada a decisão. (Redação 

dada pela Lei n. 10.773, de 24 de novembro de 2017)

§ 2º Quando a autoridade julgadora de primeira instância declarar a in-

subsistência ou a nulidade de auto de infração cujo valor do débito for inferior 

a 2000 (dois mil) VRTE’s, o processo será imediatamente arquivado.

§ 2º Quando a autoridade julgadora de primeira instância declarar a in-

subsistência ou a nulidade de auto de infração cujo valor total lançado for 

igual ou inferior a 20.000 (vinte mil) VRTEs, o processo será imediatamente 

arquivado. (Redação dada pela Lei n. 10.379, de 16 de junho de 2015)

§ 2º Quando a autoridade julgadora de primeira instância declarar a in-

subsistência ou a nulidade de auto de infração cujo valor total lançado for 

igual ou inferior a 5.000 (cinco mil) VRTEs, o processo será imediatamente 

arquivado. (Redação dada pela Lei n. 10.773, de 24 de novembro de 2017)
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§ 3º O recurso de ofício será interposto mediante declaração na própria 

decisão. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.379, de 16 de junho de 2015)

CAPÍTULO VIII

DO RECURSO

Art. 149. É facultado ao sujeito passivo recorrer da decisão de primeira 

instância para o órgão julgador de segunda e última instância.

§ 1º O recurso de que trata este artigo deverá ser interposto, no prazo 

de 20 (vinte) dias contados da data em que o sujeito passivo for considera-

do intimado da decisão condenatória, através da repartição fazendária que 

fizer a intimação.

§ 1º O recurso de que trata este artigo deverá ser interposto em qualquer 

Agência da Receita Estadual no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data 

em que o sujeito passivo for considerado intimado da decisão condenatória. 

(Redação dada pela Lei n. 8.448, de 19 de dezembro de 2006)

§ 1º O recurso de que trata este artigo deverá ser interposto, no prazo de 

20 (vinte) dias, contados da data em que o sujeito passivo for considerado 

intimado da decisão condenatória, conforme dispuser o Regulamento. (Reda-

ção dada pela Lei n. 10.379, de 16 de junho de 2015)

§ 2º A fase recursal não comporta instrução probatória, podendo o relator 

converter o julgamento em diligência para esclarecimento de dúvidas e for-

mação do seu convencimento.

§ 3º Será permitida a sustentação oral na forma que dispuser o regimento 

interno do órgão julgador de segunda instância.

§ 4º Considera-se passada em julgado, para efeito de inscrição do débito 

em dívida ativa, a decisão condenatória que não for objeto de recurso no pra-

zo de que trata o parágrafo anterior.
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§ 4º Considera-se passada em julgado, para efeito de inscrição do débi-

to em dívida ativa, a decisão condenatória que não for objeto de recurso no 

prazo de que trata o § 1º. (Redação dada pela Lei n. 7.295, de 01 de agosto 

de 2002)

Art. 150. Não poderá recorrer da decisão de primeira instância o contri-

buinte que tenha confessado a infração, feita nos autos a prova da confissão.

Parágrafo único. Os recursos apresentados à revelia deste artigo não se-

rão conhecidos, devendo o processo fiscal ser encaminhado diretamente à 

autoridade competente para promover a inscrição em dívida ativa.

Art. 151. É vedado reunir, em uma só petição, recursos referentes a mais 

de uma decisão, ainda que versando sobre assunto da mesma natureza, ou 

referindo-se ao mesmo contribuinte.

Art. 152. Os recursos voluntários interpostos depois de esgotado o prazo 

de que trata o §1º do art. 149 serão encaminhados ao órgão julgador de se-

gunda instância, sem efeito suspensivo.

Art. 153. Interposto o recurso voluntário, o agente autuante deverá ma-

nifestar-se antes da remessa do processo ao órgão julgador de segunda ins-

tância.

Art. 153. Interposto o recurso voluntário, proceder-se-á à distribuição do 

processo, na forma da legislação aplicável. (Redação dada pela Lei n. 10.379, 

de 16 de junho de 2015)

§ 1º O autuante oferecerá contra-razões ao recurso no prazo improrro-

gável de 10 (dez) dias da data em que assinar a carga de recebimento do 

processo. (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.379, de 16 de junho de 2015)

§ 2º Para efeito de intimação ao sujeito passivo, os acórdãos do órgão jul-

gador de segunda instância terão suas ementas publicadas no Diário Oficial 

do Estado.
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CAPÍTULO IX

DO RITO ESPECIAL E DA NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

Art. 154. Quando se tratar de infração relativa à falta de recolhimento do 

imposto, declarado, ou regularmente escriturado em livros próprios, a Secre-

taria de Estado da Fazenda adotará para o respectivo procedimento fiscal rito 

especial e sumário. (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

§ 1º Sem prejuízo dos procedimentos regulares de inspeção fiscal, cons-

tatada a ocorrência da hipótese prevista no caput deste artigo, será lavrada a 

notificação de débito, que conterá a identificação do sujeito passivo, a descri-

ção do fato, o valor do imposto a ser pago, expresso em moeda corrente e no 

índice oficial de atualização monetária, se houver, local e data do pagamento, 

não cabendo, neste caso, impugnação ou recurso.

§ 1º Sem prejuízo dos procedimentos regulares de inspeção fiscal, cons-

tatada a ocorrência da hipótese prevista no caput deste artigo, será lavrada 

a notificação de débito, que conterá a identificação do sujeito passivo, a des-

crição do fato, o valor do imposto a ser pago, expresso em moeda corrente 

e no índice oficial de atualização monetária, se houver, o local e a data do 

pagamento. (Redação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 2º Na hipótese de erro de fato no preenchimento da declaração, do-

cumento, guia informativa ou na escrituração dos livros, o sujeito passivo 

poderá corrigi-lo até o encaminhamento da certidão de dívida ativa para pro-

positura da ação executiva, demonstrando o erro cometido.

§ 2º Feita a intimação da notificação de débito, o sujeito passivo terá o 

prazo de 05 (cinco) dias para: (Redação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de de-

zembro de 2003)
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§ 2º Feita a intimação da notificação de débito, o sujeito passivo terá o 

prazo de 10 (dez) dias para: (Redação dada pela Lei n. 8.448, de 19 de de-

zembro de 2006) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 

2017)

I – efetuar o recolhimento com multa de mora de 10% (dez por cento) do 

imposto devido, acrescido de correção monetária, se houver, e juros legais; 

ou (Redação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003) (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

II – apresentar pedido de revisão da notificação de débito, na hipótese de 

erro de fato no preenchimento de declaração, documento, guia informativa ou 

na escrituração de livros, demonstrando o erro cometido. (Redação dada pela 

Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, sobre o novo valor confessado e 

monetariamente corrigido, incidirão, desde o vencimento, se devido imposto, 

os acréscimos previstos na legislação de regência do imposto.

§ 3º Na hipótese do inciso II do § 2º, após a decisão do pedido, será rea-

berto o prazo de 02 (dois) dias, a contar do recebimento da intimação, para 

recolhimento do valor exigido com os acréscimos legais. (Redação dada pela 

Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003)

§ 3º Na hipótese do inciso II do § 2º, após a decisão do pedido, será re-

aberto o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da intimação, para 

recolhimento do valor exigido com os acréscimos legais. (Redação dada pela 

Lei n. 8.448, de 19 de dezembro de 2006) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 4º Feita à intimação da notificação de débito, o sujeito passivo terá o 

prazo de 05 (cinco) dias para efetuar o recolhimento com multa de mora 

equivalente a 10% (dez por cento) do imposto devido, acrescido de correção 

monetária, se houver, e juros legais.
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§ 4º Feita a intimação da notificação de débito, o sujeito passivo terá 

o prazo de 10 (dez) dias para efetuar o recolhimento com multa de mora 

equivalente a 10% (dez por cento) do imposto devido, acrescido de correção 

monetária, se houver, e juros legais. (Redação dada pela Lei n. 8.448, de 19 

de dezembro de 2006) (Dispositivo revogado pela Lei n. 9157, de 18 de maio 

de 2009) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 5º A falta de cumprimento da exigência prevista no parágrafo anterior, 

implicará cominação de penalidade pecuniária, com automática inscrição em 

dívida ativa.

§ 5º A decisão proferida acerca do pedido de revisão da notificação de 

débito não comporta recurso. (Redação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de de-

zembro de 2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 

2017)

§ 6º O Regulamento estabelecerá as normas complementares para a ins-

tauração e tramitação do procedimento fiscal de rito especial e sumário.

§ 6º A falta de cumprimento da exigência nos prazos legais implicará co-

minação de penalidade pecuniária, com automática inscrição em dívida ativa. 

(Redação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003) (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 7º O Regulamento estabelecerá as normas complementares para a ins-

tauração e tramitação do procedimento fiscal de rito especial e sumário.

§ 7º O Regulamento estabelecerá as normas complementares para a ins-

tauração e tramitação do procedimento fiscal de rito especial e sumário. (Dis-

positivo incluído pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003) (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)
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CAPÍTULO IX-A

DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE NATUREZA NÃO CONTENCIOSA

(DISPOSITIVO INCLUÍDO PELA LEI n. 10.647, DE 05 DE MAIO DE 2017)

Art. 154-A. Considera-se de natureza não contenciosa, o crédito tributá-

rio: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

I – relativo ao imposto declarado em guia de informação ou outro docu-

mento dessa natureza; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio 

de 2017)

II – decorrente do descumprimento de obrigação acessória, pela falta de 

entrega de: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) Documento de Informações Econômico-Fiscais – DIEF –; ou (Dispositi-

vo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

b) Escrituração Fiscal Digital – EFD. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

§ 1º O crédito tributário de que trata este artigo: (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

I – é exigível mediante aviso de cobrança, independentemente de lança-

mento de ofício; e (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 

2017)

II – quando não satisfeito no prazo regulamentar: (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) implica incidência de juros, multa e demais acréscimos legais; (Dispo-

sitivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

b) veda a expedição de certidão negativa de débito; e (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

c) determina a sua inscrição em dívida ativa. (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 2º O aviso de cobrança será expedido pelo órgão da Sefaz encarregado 

da cobrança, devendo conter: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 

de maio de 2017)
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I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, 

sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; (Dispo-

sitivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a dispo-

sição da lei em que seja fundado; e (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, 

de 05 de maio de 2017)

IV – a data da emissão. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de 

maio de 2017)

§ 3º Na hipótese de recolhimento com inobservância das disposições re-

gulamentares, o devedor será avisado para recolher a diferença apurada. 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

Art. 154-B. A alteração das declarações contidas na guia ou documento 

de que trata o art. 154-A, I, nas hipóteses em que admitida, será efetuada 

mediante apresentação de documento retificador, elaborado com observância 

das mesmas normas estabelecidas para as declarações retificadas. (Disposi-

tivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 1º O documento retificador terá a mesma natureza do documento origi-

nariamente apresentado, substituindo-o integralmente. (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 2º A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar: 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

I – dados de documentos relativos a créditos tributários já inscritos em dí-

vida ativa; ou (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.647, de 05 de maio de 2017)

II – débito do imposto em relação ao qual o sujeito passivo tenha sido 

intimado de início de procedimento fiscal. (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.647, de 05 de maio de 2017)
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TÍTULO IV

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I

DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DISPENSADO  

À MICROEMPRESA ESTADUAL

Art. 155. Este Capítulo regula o tratamento tributário diferenciado e sim-

plificado, e o recolhimento por estimativa, aplicável à microempresa estadual. 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)

Art. 156. A pessoa jurídica ou firma individual, contribuinte do imposto, 

será considerada microempresa, quando o valor total de suas saídas, decor-

rentes de operações de circulação de mercadorias, no ano-calendário, não 

exceder a 520.000 (quinhentos e vinte mil) VRTE’s ressalvadas as vedações 

do art. 159.

Art. 156. A pessoa jurídica ou firma individual, contribuinte do impos-

to, ressalvadas as vedações do artigo 159, será considerada microempresa, 

quando valor total de suas saídas, decorrentes de operações de circulação de 

mercadorias, no ano-calendário, não exceder a: (Redação dada pela Lei n. 

7.468, de 23 de junho de 2003)

I – 520.000 (quinhentos e vinte mil) VRTEs, na hipótese de estabeleci-

mento comercial; (Dispositivo incluído pela Lei n. 7468, de 23 de junho de 

2003)

II – 880.000 (oitocentos e oitenta mil) VRTEs, na hipótese de estabeleci-

mento industrial, observado o disposto no art. 159, § 3º. (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 7468, de 23 de junho de 2003)

Art. 156. A pessoa jurídica ou firma individual, contribuinte do imposto 

será considerada microempresa, quando o valor total de suas saídas, decor-

rentes de operações de circulação de mercadorias, no ano-calendário, não ex-

ceder a 880.000 (oitocentos e oitenta mil) Valores de Referência do Tesouro 
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Estadual - VRTEs, ressalvadas as vedações do artigo 159. (Redação dada pela 

Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

8.552, de 28 de junho de 2007)

§ 1º As pessoas jurídicas ou firmas individuais que já se encontram inscri-

tas no cadastro de contribuintes do imposto serão consideradas, automatica-

mente, micro-empresas, desde que os valores declarados na Declaração de 

Operações Tributáveis – DOT, no ano anterior, não ultrapassem o limite fixado 

no caput e não estejam incluídas nas vedações de que trata o art. 159.

§ 1º As pessoas jurídicas ou firmas individuais que já se encontram inscri-

tas no cadastro de contribuintes do imposto serão consideradas automatica-

mente, microempresas, desde que os valores das saídas, declarados no Do-

cumento de Informação e Apuração - DIA do ICMS, acumulados no exercício 

anterior, não ultrapassem o limite fixado no caput deste artigo e não estejam 

incluídas nas vedações de que trata o artigo 159. (Redação dada pela Lei n. 

7.684, de 18 de dezembro de 2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 8.552, 

de 28 de junho de 2007)

§ 2º Para os fins do disposto no parágrafo anterior, quando a pessoa ju-

rídica ou firma individual tiver iniciado suas atividades no curso do ano, a 

apuração do valor total de saídas será proporcional aos meses ou fração de 

efetivo funcionamento. (Dispositivo revogado pela Lei n. 8.552, de 28 de ju-

nho de 2007)

§ 3º As pessoas jurídicas ou firmas individuais que vierem a se inscrever 

no cadastro de contribuintes do imposto serão consideradas, automaticamen-

te, microempresas, desde que não ultrapassem o limite fixado no caput e não 

estejam incluídas nas vedações estabelecidas no art. 159. (Dispositivo revo-

gado pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)

§ 4º A pessoa jurídica ou firma individual não considerada microempresa, 

por força das vedações de que trata o art. 159, deverá, no ato do pedido de 

inscrição ou alteração cadastral, declarar essa condição. (Dispositivo revoga-

do pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)
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§ 5º Exclui-se do valor total das saídas previstas no caput deste artigo 

os decorrentes de vendas canceladas, devolução de mercadorias, descontos 

incondicionais concedidos, demonstração e consertos. (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)

Art. 157. O montante do imposto a recolher por estimativa será apurado 

com base na receita bruta mensal auferida pelo estabelecimento. (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)

§ 1º Considera-se receita bruta o produto da venda de mercadorias, bens 

e prestações de serviços tributados pelo imposto, não incluídas as vendas 

canceladas e os descontos incondicionais concedidos, as vendas de merca-

dorias imunes, isentas ou sujeitas ao regime de substituição tributária e de 

mercadorias ou bens pertencentes ao ativo permanente do estabelecimento. 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)

§ 2º Para os fins deste artigo, equiparam-se às vendas as saídas de mer-

cadorias ou prestação de serviços a qualquer título. (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)

§ 3º Na apuração da receita bruta dos estabelecimentos que comercia-

lizem veículos usados, deverá ser considerado o equivalente percentual de 

redução da base de cálculo previsto no Regulamento. (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)

§ 4º No caso de reinício de atividades, observar-se-á o disposto no § 2º, 

do art. 156. (Dispositivo revogado pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)

Art. 158. O estabelecimento vinculado ao regime previsto neste Capítulo, 

cujo valor total de saídas, no decurso do ano-calendário, exceder ao limite fi-

xado no caput do art. 156, sujeitar-se-á, a partir do mês subsequente àquele 

em que for verificado o excesso, ao regime normal de tributação, devendo 

comunicar o fato, no prazo de 30 (trinta) dias, à repartição fazendária de 

sua circunscrição. (Dispositivo revogado pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 

2007)
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Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica ou firma indi-

vidual estará automaticamente excluída do regime de que trata este Capítu-

lo, no ano-calendário subsequente, retornando ao regime no ano-calendário 

subsequente àquele em que o valor total anual de saídas tenha ficado dentro 

do limite previsto no caput do art. 156, observadas as demais condições. 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)

Art. 159. Ressalvadas as hipóteses expressamente previstas, não se in-

cluem no regime deste Capítulo os estabelecimentos de depósito fechado e de 

empresas: (Dispositivo revogado pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)

I – constituídas sob a forma de sociedade por ações; (Dispositivo revoga-

do pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)

II – de cujo capital participe, como sócio, outra pessoa jurídica; (Disposi-

tivo revogado pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)

III – cujo titular ou sócio seja pessoa física ou jurídica domiciliada no ex-

terior, ou tenha sócio estrangeiro residente no exterior; (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)

IV – de construção civil; (Dispositivo revogado pela Lei n. 8.552, de 28 de 

junho de 2007)

V – de comércio atacadista em geral;

V – de comércio atacadista em geral, ressalvado o disposto no § 3º; (Re-

dação dada pela Lei n. 7468, de 23 de junho de 2003) (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)

VI – distribuidoras de produtos em geral;

VI – Vetado. (Redação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 

2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)

VII – industriais; (Dispositivo revogado pela Lei n. 7.468, de 23 de junho 

de 2003)

VIII – que industrializem ou comercializem veículos novos; (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)
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IX – que comercializem combustíveis líquidos e gasosos, inclusive lubrifi-

cantes, derivados ou não de petróleo; (Dispositivo revogado pela Lei n. 8.552, 

de 28 de junho de 2007)

X – que realizem: (Dispositivo revogado pela Lei n. 8.552, de 28 de junho 

de 2007)

a) operações de importação para comercialização ou industrialização; 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)

b) armazenamento de mercadorias de terceiros; (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)

c) prestações de serviços de transporte e de comunicação;

c) - prestações de serviços de transporte e de comunicação, exceto as 

empresas de radiodifusão (Redação dada pela Lei n. 7.230, de 03 de julho de 

2002)

c) prestações de serviços de transporte e de comunicação; (Redação dada 

pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

8.552, de 28 de junho de 2007)

d) leilão de mercadorias de terceiros; (Dispositivo incluído pela Lei n. 

8.448, de 19 de dezembro de 2006) (Dispositivo revogado pela Lei n. 8.552, 

de 28 de junho de 2007)

XI – que possuam mais de um estabelecimento ou outro estabelecimento 

fora do Estado;

XI – que possuam mais de um estabelecimento ou outro estabelecimento 

fora do Estado, ressalvado o disposto no § 4º deste artigo; (Redação dada 

pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003) (Dispositivo revogado pela Lei 

n. 8.552, de 28 de junho de 2007)

XII – que sejam filiais, sucursais, agências ou representações de pessoa 

jurídica com sede no exterior;

XII – que sejam filiais, sucursais, agências ou representações de pessoa 

jurídica com sede no exterior, ressalvado o disposto no §4º deste artigo; 

(Redação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003) (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)
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XIII – Vetado. (Dispositivo revogado pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 

2007)

Parágrafo único. Para efeito de exclusão do regime de que trata este Capí-

tulo, considerar-se-á, apenas, o código da atividade principal consignado no 

documento de atualização cadastral.

§ 1º Para efeito de exclusão do regime de que trata este Capítulo, consi-

derar-se-á, apenas, o código da atividade principal consignado no documento 

de atualização cadastral. (Parágrafo único transformado em §1º e redação 

dada pela Lei n. 7.295, de 01 de agosto de 2002)

§ 1º Para efeito de exclusão do regime de que trata este Capítulo, conside-

rar-se-á o conjunto das atividades consignadas no documento de atualização 

cadastral, não se admitindo a inclusão daquelas vedadas na forma do caput 

deste artigo. (Redação dada pela Lei n. 7.965, de 28 de dezembro de 2004) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)

§ 2º As lojas de conveniências dos postos revendedores de combustíveis, 

desde que atendidas as demais exigências previstas neste Capítulo, ficam 

vinculadas ao regime de microempresa estadual se mantiverem, no cadastro 

de contribuintes do imposto, inscrição distinta. (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 7.295, de 01 de agosto de 2002) (Dispositivo revogado pela Lei n. 8.552, 

de 28 de junho de 2007)

§ 3º Às empresas industriais, vinculadas ao regime deste capítulo, fica 

facultada a possibilidade de vinculação ao regime de apuração ordinário, me-

diante opção irretratável, vedados a fruição de quaisquer outros benefícios 

ou incentivos fiscais e o retorno ao regime deste capítulo no curso do mesmo 

ano-calendário, observado o seguinte: (Dispositivo incluído pela Lei n. 7468, 

de 23 de junho de 2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 8.552, de 28 de 

junho de 2007)

I – a opção pelo regime ordinário deverá ser exercida até 31 de dezembro 

de cada ano, para vigorar no ano-calendário subsequente; (Dispositivo inclu-

ído pela Lei n. 7468, de 23 de junho de 2003) (Dispositivo revogado pela Lei 

n. 8.552, de 28 de junho de 2007)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei85522007.html#a7
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei85522007.html#a7
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI72952002.html#a43_XVII
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI72952002.html#a43_XVII
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI79652004.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei85522007.html#a7
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI72952002.html#a43_XVII
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI72952002.html#a43_XVII
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei85522007.html#a7
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei85522007.html#a7
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI74682003.html#a2_II
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI74682003.html#a2_II
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei85522007.html#a7
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei85522007.html#a7
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI74682003.html#a2_II
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI74682003.html#a2_II
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei85522007.html#a7
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei85522007.html#a7


2276

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

II – a opção deverá ser comunicada ao órgão responsável pelo controle de 

dados econômico-fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, através 

da repartição fiscal da circunscrição da empresa optante; (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 7468, de 23 de junho de 2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

8.552, de 28 de junho de 2007)

III – a falta de opção, na forma dos incisos I e II, deste parágrafo, implica 

vinculação automática ao regime deste capítulo; (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 7468, de 23 de junho de 2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 8.552, de 

28 de junho de 2007)

IV – as empresas industriais que vierem a se inscrever no cadastro de 

contribuintes do imposto, deverão exercer o direito de opção, no ato do pe-

dido de inscrição, vedada a mudança de regime no mesmo ano-calendário. 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 7468, de 23 de junho de 2003) (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)

§ 4º Será admitido no regime de que trata este Capítulo, concomitante-

mente, o depósito fechado do estabelecimento industrial e um único estabe-

lecimento comercial filial da microempresa industrial vinculada ao regime, 

observado, para fins de enquadramento, o valor global das saídas promovidas 

pelo conjunto dos estabelecimentos, conforme limite fixado no artigo 156. 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003)

§ 4º Será admitido, concomitantemente, no regime de que trata este Ca-

pítulo, observado, para fins de enquadramento, o valor global das saídas 

promovidas pelo conjunto dos estabelecimentos, conforme limite fixado no 

artigo 156: (Redação dada pela Lei n. 8.448, de 19 de dezembro de 2006) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)

I – o depósito fechado do estabelecimento industrial e um único estabe-

lecimento comercial filial da microempresa industrial vinculada ao regime; e 

(Redação dada pela Lei n. 8.448, de 19 de dezembro de 2006) (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)
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II – o depósito fechado, na condição de estabelecimento filial da micro-

empresa comercial vinculada ao regime. (Redação dada pela Lei n. 8.448, de 

19 de dezembro de 2006) (Dispositivo revogado pela Lei n. 8.552, de 28 de 

junho de 2007)

§ 5º No caso específico do §4º deste artigo, o valor das transferências do 

estabelecimento industrial para filial ou depósito fechado não será computado 

para efeito de apuração da receita bruta do estabelecimento industrial. (Dis-

positivo incluído pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003) (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)

§ 6º A vinculação de estabelecimento filial ao regime de que trata este 

Capítulo somente será admitida nos casos em que a sua atividade principal 

for compatível com a atividade principal desenvolvida pelo estabelecimento 

matriz, conforme dispuser o Regulamento. (Dispositivo incluído pela Lei n. 

7.684, de 18 de dezembro de 2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 8.552, 

de 28 de junho de 2007)

§ 7º Não se incluem no regime deste Capítulo as operações desacoberta-

das de documento fiscal hábil, ou acobertadas por documento fiscal inidôneo.

(Dispositivo incluído pela Lei n. 8.312, de 16 de junho de 2006) (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)

Art. 160. O regime de que trata este Capítulo compreende a apuração 

mensal do imposto, por estimativa, devendo a microempresa cumprir as se-

guintes obrigações: (Dispositivo revogado pela Lei n. 8.552, de 28 de junho 

de 2007)

I – Vetado; (Dispositivo revogado pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 

2007)

II – Apresentação anual da declaração de operações tributáveis, na for-

ma e no prazo previstos no Regulamento; (Dispositivo revogado pela Lei n. 

8.552, de 28 de junho de 2007)

III – guarda dos documentos relativos a entradas e saídas de bens, merca-

dorias e serviços, bem como dos alusivos às despesas inerentes às atividades 

da empresa; (Dispositivo revogado pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)
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IV – manutenção e escrituração dos seguintes livros: (Dispositivo revoga-

do pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)

a) Livro Caixa, Diário ou Razão analítico, observada a legislação perti-

nente, devendo estar escriturada toda a movimentação financeira, inclusive 

bancária, do estabelecimento; (Dispositivo revogado pela Lei n. 8.552, de 28 

de junho de 2007)

b) Livro de Registro de Inventário, na forma prevista no Regulamento; 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)

c) Livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de 

Ocorrência. (Dispositivo revogado pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)

§ 1º Os livros e documentos de que trata este artigo deverão ser mantidos 

em arquivo à disposição do Fisco, enquanto não decorrido o prazo decaden-

cial e, se as operações e prestações respectivas forem objeto de processo 

pendente, até sua decisão definitiva. (Dispositivo revogado pela Lei n. 8.552, 

de 28 de junho de 2007)

§ 2º Observado o disposto neste artigo, as microempresas não estão dis-

pensadas do cumprimento das obrigações acessórias. (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)

§ 3º A microempresa comercial que possuir depósito fechado, nos termos 

do artigo 159, § 4º, II, deverá ainda, escriturar o livro Registro de Entradas 

de Mercadorias e o livro Registro de Saídas de Mercadorias. (Dispositivo in-

cluído pela Lei n. 8.448, de 19 de dezembro de 2006) (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 8.552, de 28 de junho de 2007)

Art. 161. O valor do imposto estimado, devido mensalmente pelos esta-

belecimentos de microempresas, será apurado observado o seguinte.

Art. 161. O valor do imposto estimado, devido mensalmente pelos esta-

belecimentos de microempresas, será apurado observado o seguinte: (Reda-

ção dada pela Lei n. 7.468, de 23 de junho de 2003)

§ 1º Estabelecimento com receita bruta mensal:
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§ 1º Estabelecimento comercial com receita bruta mensal: (Redação dada 

pela Lei n. 7.468, de 23 de junho de 2003)

I – de até 4.331,00 VRTE’s - recolherá 51,97 VRTE’s;

I – de até 4.331,00 VRTEs - recolherá 45,00 VRTEs; (Redação dada pela 

Lei n. 7.468, de 23 de junho de 2003)

II – de 4.331,01 VRTE’s a 8.662,00 VRTE’s - recolherá valor equivalente a 

3,% (três por cento) da receita bruta mensal;

III – de 8.662.01 VRTE’S a 17.324,00 VRTE’s - recolherá valor equivalente 

a 3,5% (três vírgula cinco por cento) da receita bruta mensal;

IV – de 17.324,01 VRTE’s a 25.987,00 VRTE’s - recolherá valor equivalen-

te a 4,0% (quatro vírgula por cento) da receita bruta mensal;

V – de 25.987,01 VRTE’s a 34.648,00 VRTE’s - recolherá valor equivalente 

a 4,5% (quatro vírgula cinco por cento) da receita bruta mensal;

VI – acima de 34.648,01 VRTE’s - recolherá valor equivalente a 5,5% (cin-

co vírgula cinco por cento) da receita bruta mensal.

§ 2º Nenhuma microempresa poderá recolher valor inferior ao previsto no 

inciso I do parágrafo anterior.

§ 2º Estabelecimento industrial com receita bruta mensal: (Redação dada 

pela Lei n. 7.468, de 23 de junho de 2003)

I – de até 4.331,00 VRTEs – recolherá 45,00 VRTEs; (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 7.468, de 23 de junho de 2003)

II – de 4.331,01 VRTEs a 8.662,00 VRTEs – recolherá valor equivalente a 

3,0% (três por cento) da receita bruta mensal; (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 7.468, de 23 de junho de 2003)

III – de 8.662.01 VRTEs a 17.324,00 VRTEs – recolherá valor equivalente 

a 3,5% (três vírgula cinco por cento) da receita bruta mensal; (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 7.468, de 23 de junho de 2003)

IV – de 17.324,01 VRTEs a 25.987,00 VRTEs – recolherá valor equivalente 

a 4,0% (quatro por cento) da receita bruta mensal; (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 7.468, de 23 de junho de 2003)
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V – de 25.987,01 VRTEs a 34.648,00 VRTEs – recolherá valor equivalente 

a 4,5% (quatro vírgula cinco por cento) da receita bruta mensal; (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 7.468, de 23 de junho de 2003)

VI – de 34.648,01 VRTEs a 43.333,00 VRTEs – recolherá valor equivalente 

a 5,5% (cinco vírgula cinco por cento) da receita bruta mensal; (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 7.468, de 23 de junho de 2003)

VII – de 43.333,01 VRTEs a 57.776,00 VRTEs – recolherá valor equivalen-

te a 6,0% ( seis por cento) da receita bruta mensal; (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 7.468, de 23 de junho de 2003)

VIII – acima de 57.776,01 VRTEs – recolherá valor equivalente a 7,0% 

(sete por cento) da receita bruta mensal. (Dispositivo incluído pela Lei n. 

7.468, de 23 de junho de 2003)

§ 3º No primeiro mês de funcionamento do estabelecimento de microem-

presa, o valor do recolhimento mensal mínimo será proporcional aos dias de 

funcionamento, contados a partir da data de concessão da inscrição estadual.

§ 3º Nenhuma microempresa poderá recolher valor inferior ao previsto no 

inciso I do parágrafo 1º e no inciso I do parágrafo 2º do artigo 161 desta Lei. 

(Redação dada pela Lei n. 7.468, de 23 de junho de 2003)

§ 4º Os contribuintes enquadrados nos incisos IV a VI do §1º deste artigo 

serão monitorados trimestralmente pela gerência de arrecadação e informá-

tica da SEFAZ, e se ficar constatado o decréscimo do faturamento comparado 

com o mesmo período do exercício anterior ou apresentar performance infe-

rior aos índices de avaliação estatística setorial, serão submetidos a critério 

da administração tributária, a regime especial de fiscalização, conforme esta-

belecido na Lei. (Dispositivo revogado pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 

2003)

§ 4º No primeiro mês de funcionamento do estabelecimento de microem-

presa, o valor do recolhimento mensal mínimo será proporcional aos dias de 

funcionamento, contados a partir da data de concessão da inscrição estadual. 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 7.468, de 23 de junho de 2003)
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Art. 161. O valor do imposto estimado, devido mensalmente pela micro-

empresa, será apurado com base na receita bruta auferida pelo estabeleci-

mento, observados os seguintes critérios para cálculo: (Redação dada pela 

Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

8552, de 28 de junho de 2007)

I – receita bruta de até 4.331 VRTEs – recolhimento equivalente a 45 VR-

TEs; (Redação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003) (Disposi-

tivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

II – receita bruta superior a 4.331 VRTEs e inferior ou igual a 8.662 VRTEs 

– recolhimento equivalente ao somatório das seguintes parcelas: (Redação 

dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003) (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

a) 45 VRTEs; e (Redação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 

2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

b) 03% (três por cento), sobre o montante da receita bruta que exceder a 

4.331VRTEs. (Redação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

III – receita bruta superior a 8.662 VRTEs e inferior ou igual a 17.324 

VRTEs – recolhimento equivalente ao somatório das seguintes parcelas: (Re-

dação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003) (Dispositivo revo-

gado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

a) 175 VRTEs; e(Redação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 

2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

b) 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento), sobre o montante da 

receita bruta que exceder a 8.662 VRTEs. (Redação dada pela Lei n. 7.684, 

de 18 de dezembro de 2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 

de junho de 2007)

IV – receita bruta superior a 17.324 VRTEs e inferior ou igual a 25.987 

VRTEs – recolhimento equivalente ao somatório das seguintes parcelas: (Re-

dação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003) (Dispositivo revo-

gado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)
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a) 478 VRTEs; e(Redação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 

2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

b) 04% (quatro por cento), sobre o montante da receita bruta que exce-

der a 17.324 VRTEs; (Redação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 

2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

V – receita bruta superior a 25.987 VRTEs e inferior ou igual a 34.648 

VRTEs – recolhimento equivalente ao somatório das seguintes parcelas: (Re-

dação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003) (Dispositivo revo-

gado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

a) 825 VRTEs; e (Redação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 

2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

b) 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento), sobre o montante da 

receita bruta que exceder a 25.987 VRTEs. (Redação dada pela Lei n. 7.684, 

de 18 de dezembro de 2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 

de junho de 2007)

VI – receita bruta superior a 34.648 VRTEs e inferior ou igual a 43.333 VR-

TEs – recolhimento equivalente ao valor do somatório das seguintes parcelas: 

(Redação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003) (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

a) 1.215 VRTEs; e (Redação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 

2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

b) 5,5% (cinco inteiros e cinco décimos por cento), sobre o montante da 

receita bruta que exceder a 34.648 VRTEs. (Redação dada pela Lei n. 7.684, 

de 18 de dezembro de 2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 

de junho de 2007)

VII – receita bruta superior a 43.333 VRTEs e inferior ou igual a 57.776 

VRTEs - recolhimento equivalente ao valor do somatório das seguintes parce-

las: (Redação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003) (Disposi-

tivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)
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a) 1.693 VRTEs; e (Redação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 

2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

b) 06% (seis por cento), sobre o montante da receita bruta que exceder a 

43.333 VRTEs. (Redação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

VIII – receita bruta superior a 57.776 VRTEs – recolhimento equivalen-

te ao valor do somatório das seguintes parcelas: (Redação dada pela Lei n. 

7.684, de 18 de dezembro de 2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, 

de 28 de junho de 2007)

a) 2.560 VRTEs; e (Redação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 

2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

b) 07% (sete por cento), aplicado sobre o montante da receita bruta que 

exceder a 57.776 VRTEs, até o limite do valor total de saídas fixado no artigo 

156. (Redação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003) (Dispo-

sitivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

§ 1º Nenhuma microempresa poderá recolher valor inferior ao previsto no 

inciso I deste artigo. (Redação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 

2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

§ 2º O valor do imposto devido por estimativa, apurado na forma deste ar-

tigo, deverá ser recolhido separadamente em relação a cada estabelecimento 

do mesmo titular. (Redação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 

2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

§ 3º No 1º (primeiro) mês de funcionamento do estabelecimento de mi-

croempresa, o valor do recolhimento mensal mínimo será proporcional aos 

dias de funcionamento, contados a partir da data de concessão da inscrição 

estadual. (Redação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003) (Dis-

positivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

§ 5º O valor da operação ou prestação de que decorrer o pagamento efe-

tuado na forma do artigo 162, §§ 1º ou 8º será deduzido da receita bruta 

mensal, para efeito de apuração do imposto estimado, exceto quando se tra-
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tar de estabelecimento de microempresa industrial. (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 8.098, de 27 de setembro de 2005) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

8552, de 28 de junho de 2007)

§ 6º Quando se tratar de estabelecimento de microempresa industrial, 

o valor do recolhimento efetuado na forma do artigo 162, §§ 1º ou 8º será 

deduzido do imposto estimado, apurado na forma dos incisos I a VIII deste 

artigo. (Dispositivo incluído pela Lei n. 8.098, de 27 de setembro de 2005) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

§ 7º Na hipótese do § 6º, se o valor do recolhimento efetuado for supe-

rior ao do imposto estimado, em relação à diferença, não caberá restitui-

ção, apropriação, compensação ou transferência para o período de apuração 

subsequente ou para outro estabelecimento. (Dispositivo incluído pela Lei n. 

8.098, de 27 de setembro de 2005) (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, 

de 28 de junho de 2007)

Art. 162. O recolhimento de que trata o art. 161 será efetuado no prazo 

previsto no Regulamento, vedada a utilização e transferência de créditos, 

ressalvadas as hipóteses previstas neste Capítulo. (Dispositivo revogado pela 

Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

§ 1º A transferência de crédito ao adquirente somente será possível nos 

termos do § 8º deste artigo ou quando o imposto incidente sobre a respectiva 

operação ou prestação for recolhido no ato da saída, mediante documento de 

arrecadação, observadas as seguintes condições: (Dispositivo revogado pela 

Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

I – o estabelecimento remetente deverá anexar à nota fiscal emitida para 

acobertamento do trânsito da mercadoria ou serviço, documento comproba-

tório do recolhimento do imposto; (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 

28 de junho de 2007)

II – a operação será acobertada por Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A; (Dispo-

sitivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)
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III – fica vedada a apropriação de crédito do imposto destacado em docu-

mento fiscal emitido por microempresa sem o comprovante de recolhimento 

do imposto de que trata o Inciso I. (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 

28 de junho de 2007)

§ 2º O valor da operação ou prestação de que decorrer o pagamento efe-

tuado na forma dos §§1º e 8º deste artigo será deduzido da receita bruta 

mensal, para efeito de apuração do imposto estimado. (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 8.098, de 27 de setembro de 2005) (Dispositivo revogado pela Lei 

n. 8552, de 28 de junho de 2007)

§ 3º Fica facultado à microempresa o direito de impugnar o valor calculado 

e pago por estimativa e instaurar processo contraditório. (Dispositivo revoga-

do pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o contribuinte deverá proceder ao 

ajuste com base em sua escrituração regular, até o 30º (trigésimo) dia do mês 

subsequente ao final de cada ano-calendário, visando a demonstrar o seu di-

reito à compensação de importância eventualmente recolhida a maior ao erário 

estadual. (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

§ 5º A diferença de imposto, verificada entre o valor recolhido por estima-

tiva e o regularmente apurado, na forma do parágrafo anterior, será: (Dispo-

sitivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

I – se favorável ao Estado, recolhida independentemente de qualquer inicia-

tiva fiscal; e(Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

II – se favorável ao contribuinte, compensada com débitos futuros, sujei-

tos à homologação pelo Fisco. (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 

de junho de 2007)

§ 6º A microempresa que pretender instaurar o processo contraditório de-

verá dirigir petição à autoridade nomeada no Regulamento, através da reparti-

ção fazendária de sua circunscrição, contendo, necessariamente, os seguintes 

requisitos: (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)
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I – a qualificação do contribuinte; (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, 

de 28 de junho de 2007)

II – os motivos de fato e de direito em que se fundamentar e os pontos 

de discordância; e(Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 

2007)

III – os demonstrativos de apuração dos valores estimados e recolhidos e 

demais razões e provas que possuir. (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, 

de 28 de junho de 2007)

§ 7º Considerar-se-á não instaurado o contraditório cuja petição deixar de 

atender aos requisitos previstos no parágrafo anterior. (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

§ 8º Tratando-se de operação ou prestação realizada nos dias de sábado, 

domingo ou feriado, o imposto incidente poderá ser recolhido até o 2º (se-

gundo) dia útil subsequente ao da respectiva saída, mediante documento de 

arrecadação previsto no Regulamento, caso em que a transferência do crédito 

ao adquirente fica condicionada às seguintes exigências: (Dispositivo revoga-

do pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

I – a operação será acobertada por Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A; (Dispo-

sitivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

II – o estabelecimento remetente deverá: (Dispositivo revogado pela Lei 

n. 8552, de 28 de junho de 2007)

a) consignar na Nota Fiscal emitida para acobertamento do trânsito da 

mercadoria ou serviço, a observação de que trata-se de saída ocorrida nos 

termos do § 8º deste artigo, e que o adquirente somente poderá apropriar-se 

do imposto destacado, mediante documento de arrecadação comprobatório 

do respectivo recolhimento; (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de 

junho de 2007)

b) encaminhar ao adquirente o documento de arrecadação comprobatório 

do recolhimento do imposto destacado no documento fiscal de remessa; (Dis-

positivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)
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III – ao estabelecimento adquirente fica vedada a apropriação de crédito 

do imposto destacado em documento fiscal emitido por estabelecimento de 

microempresa sem o respectivo comprovante de recolhimento do imposto. 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

Art. 162-A. O estabelecimento vinculado ao regime de que trata este 

Capítulo, que no curso do ano-calendário houver efetuado o recolhimento do 

imposto devido, na forma e nos prazos regulamentares, poderá deduzir do 

imposto apurado no mês de dezembro, o percentual de até 12% (doze por 

cento), conforme dispuser o Regulamento. (Dispositivo incluído pela Lei n. 

7.684 de 18 de dezembro de 2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, 

de 28 de junho de 2007)

Art. 163. As microempresas, para efeito de identificação junto às repar-

tições fazendárias, deverão utilizar o carimbo padronizado previsto no Regu-

lamento ou impressão eletrônica, com a indicação da sigla “MEE”, devendo 

a mesma indicação constar de todos os documentos que emitir. (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

Parágrafo único. Na emissão de Notas Fiscais, modelo 1 ou 1-A, os esta-

belecimentos de microempresas deverão fazer constar, no campo de “Infor-

mações Complementares”, do quadro dados adicionais, por meio de carimbo 

ou impressão gráfica ou eletrônica, a expressão “MEE – vedado o destaque 

do ICMS”. (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

Art. 164. As disposições deste Capítulo não dispensam o contribuinte de 

recolher o imposto: (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho 

de 2007)

I – a que se acha obrigado em virtude de diferimento ou suspensão; e(-

Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

II – nas aquisições de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tri-

butária, cuja retenção e recolhimento não tenham sido efetuados. (Dispositi-

vo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)
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Art. 165. As microempresas, excetuadas as operações e prestações inte-

restaduais e as remessas entre empresas vinculadas ao regime deste Capítu-

lo, não poderão efetuar retenção de tributo sob o regime de substituição tri-

butária, observando-se o que dispuser o Regulamento. (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

Art. 166. A inscrição e a baixa das microempresas no cadastro de contri-

buintes do imposto processar-se-ão nos moldes estabelecidos no Regulamen-

to, ficando o Poder Executivo autorizado a estabelecer tratamento especial 

para processamento das baixas.

Art. 166. A inscrição, a baixa e o parcelamento de débitos fiscais das 

microempresas processar-se-ão nos moldes estabelecidos no Regulamento, 

ficando o Poder Executivo autorizado a estabelecer tratamento especial para 

processamento das baixas e a concessão de parcelamento de débitos fiscais, 

após publicação dos critérios no Diário Oficial do Estado e obrigado a enca-

minhar cópia ao Poder Legislativo, em 30 (trinta) dias após a homologação 

pelo setor competente. (Redação dada pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro 

de 2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007) 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009.)

Art. 167. O estabelecimento de microempresa ou de empresa de pequeno 

porte que deixar de cumprir a obrigação de que trata a alínea “a” do inciso 

IV do art. 160 fica sujeito a: (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de 

junho de 2007)

I – multa de 30 (trinta) VRTE’s, por período de apuração ou fração em 

atraso, se o imposto tiver sido pago; ou (Dispositivo revogado pela Lei n. 

8552, de 28 de junho de 2007)

II – multa de 60 (sessenta) VRTE’s, por período de apuração ou fração em 

atraso, nos demais casos. (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de 

junho de 2007)
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Art. 168. A vinculação da pessoa jurídica ou firma individual ao regime 

de que trata este Capítulo veda a fruição de quaisquer outros benefícios ou 

favores fiscais. (Dispositivo revogado pela Lei n. 8448, de 19 de dezembro de 

2006) (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

Art. 169. A microempresa, cuja renda bruta mensal, no exercício civil ime-

diatamente anterior, seja igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) VRTE’s, fica 

dispensada da obrigação de que trata o art. 160, inciso IV, alíneas “a” e “b”, e 

da obrigação de manter e utilizar Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF.

Art. 169. A microempresa, cuja receita bruta anual, no exercício civil ime-

diatamente anterior, seja igual ou inferior a 90.000 (noventa mil) VRTE’s, fica 

dispensada da obrigação de que trata o art. 160, inciso IV, alíneas “a” e “b”, 

e da obrigação de manter e utilizar Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – 

ECF, conforme dispuser o Regulamento. (Redação dada pela Lei n. 7.457, de 

31 de março de 2003)

Art. 169. A microempresa, cujo faturamento bruto anual, no exercício 

civil imediatamente anterior, seja igual ou inferior a 90.000 (noventa mil) 

VRTEs, fica dispensada da obrigação de que trata o artigo 160, inciso IV, alí-

neas “a” e “ b”, e da obrigação de manter e utilizar Equipamento Emissor de 

Cupom Fiscal - ECF, conforme dispuser o Regulamento. (Redação dada pela 

Lei n. 7468, de 23 de junho de 2003) (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, 

de 28 de junho de 2007)

§ 1º A microempresa de que trata este artigo deverá cumprir a obrigação 

a que se refere o art. 160, inciso IV, alíneas “a” e “b”, e requerer autorização 

de uso de ECF no mês subsequente àquele em que houver ultrapassado o li-

mite de vendas previsto no caput. (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 

28 de junho de 2007)

§ 2º Perderá o direito à dispensa de que trata este artigo a microempresa 

que: (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

I – for autuada por realizar venda sem emissão de documento fiscal; e 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)
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II – mantiver equipamento emissor de cupom ou assemelhado, que pos-

sa confundir-se com o cupom fiscal ou utilizar, no recinto de atendimento ao 

público, qualquer equipamento que possibilite registro ou processamento de 

dados. (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

§ 3º O Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF, só será exigido a par-

tir do primeiro dia do ano-calendário seguinte à instalação da microempresa. 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

§ 4º A dispensa de que trata o caput deste artigo não se aplica aos esta-

belecimentos de hipermercados e supermercados. (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003)

§ 4º A dispensa de que trata o caput não se aplica: (Redação dada pela 

Lei n. 8.448, de 19 de dezembro de 2006) (Dispositivo revogado pela Lei n. 

8552, de 28 de junho de 2007)

I – aos estabelecimentos de hipermercados e supermercados; (Redação 

dada pela Lei n. 8.448, de 19 de dezembro de 2006) (Dispositivo revogado 

pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

II – à microempresa comercial que possuir depósito fechado, nos termos 

do artigo 159, § 4º, II. (Redação dada pela Lei n. 8.448, de 19 de dezembro 

de 2006) (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

Art. 170. A dispensa de uso e manutenção de Equipamento Emissor Fiscal 

– ECF, será requerida na repartição fazendária da circunscrição do interessa-

do, devendo o pedido ser instruído com Certidão Negativa de Débito para com 

a Fazenda Pública Estadual e com as declarações simplificadas – DS–MEE/

EPPE –, relativas ao período de que trata o caput do art. 169. (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

Art. 171. A microempresa sujeita-se às demais penalidades previstas 

nesta lei. (Dispositivo revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

Art. 172. O Poder Executivo pode, a qualquer tempo e a seu critério, 

rever os valores estimados na forma do art. 161 e reajustar as parcelas sub-

sequentes à revisão, mesmo no curso do período considerado. (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 8552, de 28 de junho de 2007)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei85522007.html#a7
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei85522007.html#a7
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI76842003.html#a2_XVIII
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI76842003.html#a2_XVIII
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI84482006.html#a2_IX
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI84482006.html#a2_IX
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei85522007.html#a7
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei85522007.html#a7
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI84482006.html#a2_IX
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI84482006.html#a2_IX
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei85522007.html#a7
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei85522007.html#a7
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI84482006.html#a2_IX
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI84482006.html#a2_IX
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei85522007.html#a7
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei85522007.html#a7
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei85522007.html#a7
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei85522007.html#a7
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei85522007.html#a7
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei85522007.html#a7


2291

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

CAPÍTULO II

DO SELO FISCAL DE AUTENTICIDADE

Art. 173. Fica instituído o selo fiscal de autenticidade destinado à auten-

ticação de documentos fiscais exigidos na legislação do imposto.

§ 1º Os documentos fiscais a serem autenticados serão definidos em Lei.

§ 1º Os documentos fiscais a serem autenticados serão definidos no Regu-

lamento. (Redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

§ 2º A Lei definirá, sobre a forma, o valor, os modelos, as especificações 

técnicas, a emissão, a distribuição e o controle de sua utilização.

§ 2º O Regulamento definirá, sobre a forma, o valor, os modelos, as espe-

cificações técnicas, a impressão, a emissão, a distribuição e o controle de sua 

utilização. (Redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

§ 3º A Lei poderá atribuir a outrem a responsabilidade pela impressão e 

distribuição do selo fiscal.

§ 3º O Regulamento poderá atribuir a outrem a responsabilidade pela im-

pressão e distribuição do selo fiscal. (Redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 

de março de 2003)

CAPÍTULO II-A

DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO NA HIPÓTESE DE CALAMIDADE 

PÚBLICA OU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

(Dispositivo incluído pela Lei n. 9.157, de 18 de maio de 2009)

Art. 173-A. Fica o Poder Executivo autorizado a dispensar a exigência de 

créditos tributários relativos a obrigações acessórias, constantes ou não de 

auto de infração, em decorrência da constatação de perda, extravio ou inutili-

zação de livros ou documentos fiscais, ou equipamentos emissores de cupons 

fiscais, pertencentes a contribuintes localizados em município no qual tenha 

sido declarado estado de calamidade pública ou situação de emergência por 

ato da autoridade competente. (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.157, de 18 

de maio de 2009)
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§ 1º Para fins da dispensa de que trata o caput, o contribuinte deverá: 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 9.157, de 18 de maio de 2009)

I – comprovar o extravio, a perda ou a inutilização dos bens, mercadorias 

e documentos, mediante apresentação, à Agência da Receita Estadual a que 

estiver circunscrito, do boletim de ocorrência policial e do laudo da defesa civil 

ou do corpo de bombeiros; (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.157, de 18 de 

maio de 2009)

II – proceder à autenticação de livros fiscais e à solicitação de autorização 

para uso e manutenção de equipamento emissor de cupom fiscal, em substi-

tuição àqueles perdidos, extraviados ou inutilizados. (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 9.157, de 18 de maio de 2009)

§ 2º O disposto neste artigo não dispensa o contribuinte de recolher o 

imposto a que se acha obrigado em virtude das operações ou prestações rea-

lizadas. (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.157, de 18 de maio de 2009)

§ 3º O contribuinte que tiver efetuado o registro da ocorrência prevista no 

§ 1º, I, deverá, se possível, proceder à reconstituição de sua escrita fiscal, no 

prazo de até 90 (noventa) dias, contados da ocorrência do fato. (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 9.157, de 18 de maio de 2009)

§ 4º Verificada a falta de reconstituição da escrita, no prazo de que trata 

o § 3º, poderá o Fisco arbitrar o montante do imposto a recolher, de acordo 

com as regras contidas na legislação de regência do imposto, e aplicar ao 

contribuinte as penalidades cabíveis, se for o caso. (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 9.157, de 18 de maio de 2009)

§ 5º Constatada a falta de elementos que permitam avaliar os registros 

fiscais e contábeis relativos às obrigações tributárias do contribuinte, para os 

fins de que trata o § 4º, poderá o Fisco levar em consideração a média dos 

valores do imposto recolhido nos 12 (doze) meses anteriores à ocorrência da 

perda, extravio ou inutilização. (Dispositivo incluído pela Lei n. 9.157, de 18 

de maio de 2009)
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§ 6º O Poder Executivo fixará, no regulamento, as normas necessárias à 

implementação das disposições de que trata este artigo. (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 9.157, de 18 de maio de 2009)

Art. 173-B. O Poder Executivo poderá prorrogar, por até sessenta dias, os 

prazos de vencimento para o pagamento de autos de infração ou notificações 

de débito, bem como para a apresentação de impugnações ou recursos ine-

rentes ao processo administrativo de determinação e exigência dos créditos 

tributários do Estado na hipótese de emergência ou de calamidade pública, 

conforme dispuser o Regulamento. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.170, de 

26 de fevereiro de 2014)

Parágrafo único. O disposto neste artigo: (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.170, de 26 de fevereiro de 2014)

I – não implica direito à restituição de quantias anteriormente recolhidas; 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.170, de 26 de fevereiro de 2014)

II – será aplicado, no que couber, ao parcelamento de débitos fiscais para 

com a Fazenda Pública Estadual; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.170, de 

26 de fevereiro de 2014)

III – terá como termo inicial o dia do evento motivador da decretação do 

estado de emergência ou calamidade pública; e (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.170, de 26 de fevereiro de 2014)

IV – poderão ser estendidos aos prazos para apresentação de pedido de 

revisão de notificações de débito, apresentação de declarações retificadoras e 

a outros prazos relativos ao cumprimento de obrigações acessórias, previstos 

na legislação tributária estadual. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.170, de 

26 de fevereiro de 2014)
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CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 174. Na aplicação do art. 49 observar-se-á o seguinte:

I – somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou 

consumo do estabelecimento, nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2003;

I – somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou 

consumo do estabelecimento, nele entradas a partir da data prevista na Lei 

Complementar Federal n. o 87, de 1996; (Redação dada pela Lei n. 7.457, de 

31 de março de 2003)

II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no esta-

belecimento:

a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica;

b) quando consumida no processo de industrialização;

c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para 

o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações totais; e

d) a partir de 1º de janeiro de 2003, nas demais hipóteses;

d) a partir da data prevista na Lei Complementar Federal n o 87, de 1996, nas 

demais hipóteses; (Redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 2003)

III – somente dará direito a crédito o recebimento de serviços de comuni-

cação utilizados pelo estabelecimento:

a) ao qual tenham sido prestados na execução de serviços da mesma na-

tureza;

b) quando sua utilização resultar em operação de saída ou prestação para 

o exterior, na proporção desta sobre as saídas ou prestações totais;

c) a partir de 01.1.2003, nas demais hipóteses.

c) a partir da data prevista na Lei Complementar Federal no 87, de 1996, 

nas demais hipóteses. (Redação dada pela Lei n. 7.457, de 31 de março de 

2003)
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Art. 175. Enquanto não vigorarem leis específicas, conforme exigência pre-

vista no § 2º do art. 29, as mercadorias sujeitas à responsabilidade tributária 

são as previstas nos diplomas legais vigentes, na data de publicação desta Lei. 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003)

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se as demais disposições 

desta Lei, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, improrrogáveis, a contar 

de sua vigência.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se as demais disposições 

desta Lei, no prazo máximo de 270 (duzentos e setenta) dias, improrrogáveis, 

a contar de sua vigência. (Redação dada pela Lei n. 7118, de 02 de abril de 

2002) (Dispositivo revogado pela Lei n. 7.684, de 18 de dezembro de 2003)

Art. 176. Qualquer disposição normativa infralegal que tenha por finali-

dade introduzir alterações ou disciplinar matéria relativa ao imposto só terá 

validade se for introduzida no Regulamento. (Dispositivo revogado pela Lei n. 

9.373, de 24 de dezembro de 2009.)

Art. 177. A dispensa de ajuizamento de execução relativa a crédito da Fa-

zenda Pública Estadual, prevista em Lei, não impede sua cobrança, por outros 

meios, pelo Poder Público que poderá celebrar convênios para finalidade ou 

adotar outros mecanismos visando recebimento dos créditos.

Art. 178. O Poder Executivo fica autorizado a criar e organizar, no prazo 

de 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação desta Lei, Câmara Se-

torial do Setor Produtivo, Comercial e de Serviços, instância consultiva, a ser 

coordenada pela Secretaria de Estado da Fazenda, composta, paritariamente, 

por representantes do Estado e da sociedade civil, na forma que dispuser o 

seu Regulamento, com os seguintes objetivos: (Dispositivo revogado pela Lei 

n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009.)

I – discutir matérias de interesse econômico, fiscal e tributário; (Disposi-

tivo revogado pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009.)

II – discutir e sugerir a adoção de regimes especiais na área fiscal e tribu-

tária; (Dispositivo revogado pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009.)
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III – discutir matérias relativas à defesa do contribuinte e do consumidor; 

(Dispositivo revogado pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009.)

IV – discutir as ações visando à modernização e desburocratização dos 

serviços públicos; e(Dispositivo revogado pela Lei n. 9.373, de 24 de dezem-

bro de 2009.)

V – discutir e apresentar sugestões de alterações na política fiscal e tribu-

tária do Estado. (Dispositivo revogado pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro 

de 2009.)

Art. 179. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, na forma da Lei, 

tratamento tributário diferenciado a estabelecimento industrial cuja receita 

bruta, definida no art. 157, §1º, no exercício civil imediatamente anterior, 

seja igual ou inferior a 520.000 (quinhentos e vinte mil) VRTE’s. (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 9.373, de 24 de dezembro de 2009.)

Art. 179-A. Até 31 de dezembro de 2016, o lançamento e o pagamento 

do imposto relativo ao diferencial de alíquotas, nas aquisições interestaduais 

dos produtos a seguir relacionados, classificados nas respectivas posições da 

NCM, realizadas por estabelecimentos de hipermercados e supermercados 

localizados neste Estado, destinados a integrar o ativo imobilizado, com uti-

lização exclusiva para produção ou conservação de mercadorias, fica diferido 

para o momento em que ocorrer a desincorporação patrimonial desses: (Dis-

positivo incluído pela Lei n. 10.397, de 17 de julho de 2015)

I – sistemas de frigorificação e resfriamento, incluindo expositores de 

qualquer tipo para conservação de alimentos e os seus componentes, 8418; 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.397, de 17 de julho de 2015)

II – máquinas e aparelhos para uso na fabricação de panificados, pas-

telaria, bolachas, biscoitos, massas alimentícias e produtos de confeitaria, 

8438.10.00 e 8438.10.19; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.397, de 17 de 

julho de 2015)

III – sistemas de ar condicionado para ambientes, 8415; (Dispositivo in-

cluído pela Lei n. 10.397, de 17 de julho de 2015)
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IV – fornos não elétricos para uso na fabricação de produtos de padaria 

e confeitaria, 8417.20.00; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.397, de 17 de 

julho de 2015)

V – fornos elétricos para uso na fabricação de produtos de padaria e confei-

taria, 8514; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.397, de 17 de julho de 2015)

VI – transformadores elétricos, 8504; (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.397, de 17 de julho de 2015)

VII – motores elétricos, geradores e suas partes, 8501, 8502 e 8503; 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.397, de 17 de julho de 2015)

VIII – serras para uso em açougues, 8438.50; (Dispositivo incluído pela 

Lei n. 10.397, de 17 de julho de 2015)

IX – máquinas fatiadoras de frios, 8438; (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.397, de 17 de julho de 2015)

X – máquinas para moer carnes e para amaciar bifes, 8509.40.30 e 

8438.50; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.397, de 17 de julho de 2015)

XI – móveis para frente de loja tipo check out, equipados com esteira ro-

lante para mercadorias, 8428.33; e(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.397, 

de 17 de julho de 2015)

XII – móveis para frente de loja tipo check out sem esteira rolante, 

9403.20.” (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.397, de 17 de julho de 2015)

Art. 179-B. Até 31 de dezembro de 2016, o lançamento e o pagamento 

do imposto relativo ao diferencial de alíquotas, nas aquisições, inclusive na 

importação, de máquinas e equipamentos, realizadas por estabelecimentos 

industriais localizados neste Estado, optantes pelo Regime Especial Unificado 

de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, instituído pela Lei Comple-

mentar Federal n. 123, de 14.12.2006, que atuem nos segmentos de ativida-

des produtivas cujas entidades representativas tenham firmado contrato de 

competitividade com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, fica diferido 

para o momento em que ocorrer a desincorporação patrimonial desses. (Dis-

positivo incluído pela Lei n. 10.397, de 17 de julho de 2015)
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Parágrafo único. O diferimento do imposto concedido na forma do caput 

será admitido em relação às máquinas e equipamentos destinados exclusi-

vamente à utilização no processo produtivo do estabelecimento beneficiário, 

desde que integrados ao seu ativo imobilizado. (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.397, de 17 de julho de 2015)

Art. 179-C. Ficam concedidos, até 31 de dezembro de 2016, os seguintes 

benefícios à indústria de tintas e complementos, signatária de termo de ade-

são a contrato de competitividade, nas operações com os produtos classifica-

dos nos Códigos 32089010 e 32091010 da NCM/SH, fabricados neste Estado: 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)

I – redução da base de cálculo nas operações internas, de forma que a 

carga tributária efetiva resulte no percentual de sete por cento; (Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)

II – crédito presumido de cinco por cento nas operações interestaduais, 

devendo o respectivo valor ser lançado na coluna “Outros Créditos” do livro 

Registro de Apuração do ICMS; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.422, de 02 

de outubro de 2015)

III – redução da margem de valor agregada no cálculo do ICMS - Substi-

tuição Tributária, para onze inteiros e dezessete centésimos por cento; e(Dis-

positivo incluído pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)

IV – diferimento do imposto devido a título de diferencial de alíquotas nas 

aquisições de máquinas e equipamentos utilizados exclusivamente no pro-

cesso produtivo, destinados ao ativo imobilizado, decorrentes de operações 

interestaduais, ou do imposto incidente na importação, para o momento em 

que ocorrerem as suas respectivas desincorporações. (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)

Parágrafo único. O crédito relativo às aquisições dos insumos utilizados 

para a fabricação dos produtos deverá ser limitado ao percentual de sete por 

cento. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.422, de 02 de outubro de 2015)
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Art. 179-D. Não será exigido o estorno de créditos tributários escritura-

dos, referentes ao diferencial de alíquotas devido por estabelecimentos indus-

triais, cujo objetivo seja a exploração ou produção de petróleo ou gás natural 

no território deste Estado, decorrentes de operações interestaduais de aquisi-

ção de bens destinados ao ativo imobilizado. (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.414, de 17 de setembro de 2015)

Parágrafo único. O disposto no caput: (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.414, de 17 de setembro de 2015)

I – abrange os créditos dos impostos escriturados no período compreen-

dido entre 1º de julho de 2012 e 30 de setembro de 2015, desde que o valor 

devido, a título de diferencial de alíquotas, tenha sido efetivamente recolhido; 

e (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.414, de 17 de setembro de 2015)

II – não confere qualquer direito à restituição de importâncias pagas an-

teriormente. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.414, de 17 de setembro de 

2015)

Art. 179-E. Fica concedido até 30 de novembro de 2016 30 de junho de 

2017 diferimento de ICMS nas operações de importação, do exterior, de mi-

lho em grão, para o momento: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.529, de 19 

de maio de 2016) (Prazo prorrogado pela Lei n. 10.573, de 17 de agosto de 

2016)

I – da subsequente saída tributada; (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.529, 

de 19 de maio de 2016)

II – quando destinado exclusivamente à alimentação animal, da saída, do 

estabelecimento avicultor ou suinocultor situado neste Estado, de ovos ou de 

produto resultante do abate, vedado o aproveitamento de qualquer crédito 

relativo à aquisição da mercadoria. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.529, 

de 19 de maio de 2016)

II – quando destinado exclusivamente à alimentação de gado bovino, bu-

falino, caprino, ovino, equino, suíno e leporino, e de aves, da saída de carnes 

e outros produtos resultantes do abate desses, bem como de leite e de ovos, 

https://www.grancursosonline.com.br
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei104142015.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei104142015.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei104142015.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei104142015.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei104142015.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei104142015.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei104142015.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei105292016.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei105292016.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei105732016.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei105732016.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei105292016.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei105292016.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei105292016.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei105292016.html#a2


2300

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

de estabelecimento produtor, de cooperativa ou de indústria de rações para 

alimentação desses animais, situados neste Estado, vedado o aproveitamento 

de qualquer crédito relativo à aquisição da mercadoria. (Redação dada pela 

Lei n. 10.573, de 17 de agosto de 2016)

Art. 179-F. Ficam concedidos, até 30 de junho de 2017, os seguintes be-

nefícios: (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.609, de 20 de dezembro de 2016)

I – redução da base de cálculo nas operações internas com farinha de 

trigo, misturas pré-preparadas de farinha de trigo e misturas para bolos e 

pizzas, de forma que a carga tributária efetiva resulte no percentual de 7% 

(sete por cento); (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.609, de 20 de dezembro 

de 2016)

II – crédito presumido ao estabelecimento industrial moageiro e à indús-

tria de preparação de misturas para bolos e pizzas situados neste Estado, nas 

operações internas com farinha de trigo, misturas pré-preparadas de farinha 

de trigo e misturas para bolos e pizzas, equivalente a 7% (sete por cento) do 

valor da operação, devendo ser estornados todos os créditos relativos às en-

tradas. (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.609, de 20 de dezembro de 2016)

Art. 179-F. Ficam concedidos, até 31 de dezembro de 2018, os seguintes 

benefícios: (Redação dada pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

I – redução da base de cálculo nas operações internas com farinha de tri-

go, misturas pré-preparadas de farinha de trigo e misturas para bolos e pizzas 

produzidos neste Estado, de forma que a carga tributária efetiva resulte no 

percentual de 7 % (sete por cento); (Redação dada pela Lei n. 10.630, de 28 

de março de 2017)

II – crédito presumido ao estabelecimento industrial moageiro e à indús-

tria de preparação de misturas para bolos e pizzas situados neste Estado, nas 

operações internas com farinha de trigo, misturas pré-preparadas de farinha 

de trigo e misturas para bolos e pizzas, equivalente a 7 % (sete por cento) 

do valor da operação, devendo ser estornados todos os créditos relativos às 

entradas. (Redação dada pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)
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§ 1º O crédito relativo às aquisições dos insumos utilizados para a fabrica-

ção dos produtos a que se refere o inciso I deverá ser limitado ao percentual 

de 7% (sete por cento). (Dispositivo incluído pela Lei n. 10.609, de 20 de 

dezembro de 2016)

§ 2º O Poder Executivo fica autorizado, por Decreto do Governador, a pror-

rogar o prazo estabelecido no caput deste artigo até o dia 31 de dezembro de 

2017, atendendo à conveniência da administração pública estadual. (Dispo-

sitivo incluído pela Lei n. 10.609, de 20 de dezembro de 2016) (Dispositivo 

revogado pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

§ 3º O disposto no inciso I do caput aplica-se também na apuração da 

base de cálculo das operações realizadas pelo estabelecimento industrial mo-

ageiro situado neste Estado sujeitas ao regime de Substituição Tributária. 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

Art. 179-G. Fica concedida redução de base de cálculo, até 31 de março 

de 2018, para fins de apuração do imposto incidente nas operações sujeitas 

ao regime de substituição tributária, observado o disposto na cláusula se-

gunda do Convênio ICMS 76/94, em relação às operações com produtos far-

macêuticos sujeitos ao regime de substituição tributária constantes de con-

vênios ou protocolos celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política 

Fazendária – Confaz –, dos quais este Estado seja signatário, nos percentuais 

abaixo relacionados, não podendo resultar em carga tributária efetiva inferior 

a 7% (sete por cento), dispensada a anulação do crédito do imposto, não se 

aplicando, cumulativamente, a redução prevista no Convênio ICMS 76/94: 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

I – quando a base de cálculo for o Preço Máximo ao Consumidor – PMC: 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

a) 12% (doze por cento), para medicamentos de referência; ou(Dispositi-

vo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

b) 50% (cinquenta por cento), para medicamentos genéricos ou similares; 

(Dispositivo incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106092016.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106092016.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106092016.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106092016.html
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106302017.html#a6
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106302017.html#a6
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106302017.html#a2
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106302017.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106302017.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106302017.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106302017.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106302017.html#a1


2302

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

II – 10% (dez por cento), nas operações com as mercadorias de que tra-

ta este artigo, não relacionadas no inciso I; (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.630, de 28 de março de 2017)

III – 30% (trinta por cento), para medicamentos similares; ou(Dispositivo 

incluído pela Lei n. 10.630, de 28 de março de 2017)

IV – 10% (dez por cento), nas operações com as mercadorias de que trata 

o caput, não relacionadas nos incisos I a III. (Dispositivo incluído pela Lei n. 

10.630, de 28 de março de 2017)

Art. 179-H. Ficam anistiados as multas e os juros relativos aos crédi-

tos tributários, decorrentes de fatos geradores ocorridos no mês de maio de 

2018, referentes às operações e prestações realizadas pela empresa Serra-

park Logística e Armazéns Gerais S/A, CNPJ n. 10.564.964/0002-05, desde 

que o pagamento do imposto correspondente seja realizado integralmente no 

prazo previsto no art. 1.223, I, do Regulamento. (Dispositivo incluído pela Lei 

n. 10.909, de 18 de outubro de 2018)

Parágrafo único. Os benefícios previstos neste artigo se estendem às em-

presas satélites relacionadas no Anexo Único do Convênio ICMS 49/18, de 21 

de junho de 2018, vinculadas à empresa citada no caput. (Dispositivo incluído 

pela Lei n. 10.909, de 18 de outubro de 2018)

Art. 180. Consideram-se incorporados a esta Lei, naquilo que forem aplicá-

veis, os preceitos contidos na Lei Federal n. 5.172, de 25 de outubro de 1966.

Art. 181. Ficam revogadas as Leis n.s 4.217/89, 5.298/96 e 5.541/97 e 

o § 3º do art. 96 do Decreto n. 4.373–N, de 02 de dezembro de 1998, alte-

rado pelo Decreto n. 786-R, de 18 de julho de 2001 e as demais disposições 

em contrário.

Art. 182. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2002.

Ordeno, portanto, a todas as autoridades que a cumpram e a façam cum-

prir como nela se contém.

O Secretário de Estado da Justiça faça publicá-la, imprimir e correr.

https://www.grancursosonline.com.br
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106302017.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106302017.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106302017.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106302017.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106302017.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei106302017.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei109092018.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei109092018.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei109092018.html#a1
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei109092018.html#a1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei42171989.html#lei4217
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei52981996.html#lei5298
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/lei55411997.html#lei5541


2303

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Palácio Anchieta, em Vitória, 27 de dezembro de 2001.

JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA

Governador do Estado

EDSON RIBEIRO DO CARMO

Secretário de Estado da Justiça

PEDRO DE OLIVEIRA

Secretário de Estado do Planejamento

JOÃO LUIZ DE MENEZES TOVAR

Secretário de Estado da Fazenda

Republicada no DIO de 31/12/2001 por haver sido publicada com incorreção 

no DIO de 28/12/2001.

Este texto não substitui o original publicado no DIO de 31.12.2001.
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ANEXO III

(Dispositivo incluído pela Lei n. 11.044, de 4 de outubro de 2019)

ITEM ATO CONFAZ EMENTA

1
Convênio ICMS n. 

01/19

Altera o Convênio ICMS 10/02, que concede isenção do 
ICMS a operações com medicamento destinado ao tra-
tamento dos portadores do vírus da AIDS.

2
Convênio ICMS n. 

02/19

Altera o Anexo Único do Convênio ICMS 87/02, que 
concede isenção do ICMS nas operações com fármacos 
e medicamentos destinados a órgãos da Administração 
Pública Direta Federal, Estadual e Municipal.

3
Convênio ICMS n. 

03/19

Altera o Convênio ICMS 162/94, que autoriza os Esta-
dos e o Distrito Federal a conceder isenção do ICMS 
nas operações com medicamentos destinados ao trata-
mento de câncer.

4

Convênio ICMS n. 
28/19

Cláusula primeira, 
incisos II, IV e XIII

Prorroga disposições de convênios ICMS que dispõem 
sobre benefícios fiscais:
II – reduz a base de cálculo do ICMS nas saídas dos 
insumos agropecuários que especifica, e dá outras pro-
vidências;
IV – isenção do ICMS às operações internas e interes-
taduais com automóveis de passageiros, para utilização 
como táxi;
XIII – isenção do ICMS nas saídas de veículos destina-
dos a pessoas portadoras de deficiência física, visual, 
mental ou autista.
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ANEXO III

(Dispositivo incluído pela Lei n. 11.091, de 19 de dezembro de 2019)

ITEM ATO CONFAZ EMENTA

5 Convênio ICMS n. 75/19 Isenta do ICMS as operações internas com mercadorias ou bens, em doações destinadas a entidades filantró-
picas, bem como as operações subsequentes por elas realizadas.

6
Convênio ICMS n. 

133/19,Cláusula primeira, 
inciso I.

Prorroga disposições de convênio ICMS que dispõe sobre benefício fiscal:
I – concessão de redução da base de cálculo nas operações com equipamentos industriais e implementos 
agrícolas.

7

Convênio ICMS n. 
133/19,

Cláusula segunda, incisos 
I, II, VI, VIII, XI, XVI, 

XVII, XXVIII, XXXI, XXXII 
XXXVI, XXXVII, XLI, XLII, 

XLIII, XLIV, XLV, XLVI, 
XLVII, LX, LXV, LXVII, 

LXX, LXXII, LXXXI, XCI, 
XCII, XCVIII, CV, CXXIII, 
CXXIV, CXXVIII, CXXX, 
CXLV, CXLVII, CLI, CLIV, 

CLV e CLVII.

Prorroga disposições de convênios ICMS que dispõem sobre benefícios fiscais:
I – isenção do ICMS nas operações de entrada de mercadoria importadas para a industrialização de componentes 
e derivados de sangue, nos casos que especifica;
II – concessão de isenção do ICMS na importação de bens destinados a ensino, pesquisa e serviços médico-
-hospitalares;
VI – concessão de isenção do ICMS nas aquisições de equipamentos e acessórios destinados às instituições que 
atendam aos portadores de deficiência física, auditiva, mental, visual e múltipla;
VIII – concessão de isenção do ICMS na importação, pela APAE, dos remédios que especifica;
XI – concessão de redução de base de cálculo nas saídas de aeronaves, peças, acessórios e outras mercadorias 
que especifica;
XVI – isenção do ICMS dos produtos típicos comercializados pela Fundação Pró-TAMAR;
XVII – não exigência do imposto nas doações de mercadorias, por contribuintes do imposto, à Secretaria da 
Educação;
XXVIII – concessão de redução da base de cálculo do ICMS nas saídas internas de pedra britada e de mão;
XXXI – concessão de isenção nas operações internas com veículos automotores, máquinas e equipamentos 
quando adquiridos pelos Corpos de Bombeiros Voluntários para utilização nas suas atividades específicas;
XXXII – concessão de isenção do ICMS na entrada de bens para integrar o ativo fixo das Companhias Estaduais 
de Saneamento;
XXXVI – redução da base de cálculo do ICMS nas operações internas com ferros e aços não planos comuns;
XXXVII – concessão de isenção do ICMS na comercialização de produtos destinados a órgãos ou entidades da 
administração pública;
XLI – concessão de isenção na importação de equipamento médico-hospitalar;
XLII – isenção do ICMS nas operações que indica, relativas à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - 
EMBRAPA;
XLIII – isenção do ICMS nas saídas de mercadorias doadas a órgãos e entidades da administração direta e indi-
reta para distribuição às vítimas da seca;
XLIV – concessão de isenção do ICMS nas operações internas com veículos automotores adquiridos por Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE;
XLV – concessão de isenção do ICMS nas importações de produtos imunobiológicos, medicamentos e insetici-
das, destinados à vacinação e combate à dengue, malária e febre amarela, realizadas pela Fundação Nacional 
de Saúde;
XLVI – concessão de isenção do ICMS nas operações com preservativos;
XLVII – concessão de isenção do ICMS nas operações com equipamentos e insumos destinados à prestação de 
serviços de saúde;
LX – concessão de isenção do ICMS nas operações com medicamentos;
LXV – concessão de isenção do ICMS nas operações com fármacos e medicamentos destinados a órgãos da 
Administração Pública Direta Federal, Estadual e Municipal;
LXVII – redução da base de cálculo do ICMS nas operações interestaduais realizadas por estabelecimento fabri-
cante ou importador, sujeitos ao regime de cobrança monofásica das contribuições para o PIS/PASEP e da 
COFINS, a que se refere a Lei Federal n. 10.485, de 03.07.2002;
LXX – concessão de crédito presumido na saída de adesivo hidroxilado produzido com material resultante da 
moagem ou trituração de garrafa PET;
LXXII – isenção de ICMS nas operações relacionadas ao Programa Fome Zero;
LXXXI – isenção do ICMS nas saídas internas de mercadorias e bens doados a órgãos e entidades da administra-
ção pública direta e indireta estadual e municipais;
XCI - concessão de benefícios fiscais na modalidade redução de base de cálculo do ICMS;
XCII - concessão de isenção do ICMS relativo à importação de bens destinados à modernização de Zonas Por-
tuárias do Estado.
XCVIII - concessão de isenção do ICMS nas operações destinadas aos Programas de Fortalecimento e Moderniza-
ção das Áreas de Gestão, de Planejamento e de Controle Externo dos Estados e do Distrito Federal;
CV - concessão de isenção do ICMS incidente nas saídas internas de bens destinados à modernização de Zonas 
Portuárias das unidades federadas;
CXXIII - concessão de isenção do ICMS nas operações internas e interestaduais e na importação de medicamen-
tos e equipamentos destinados a pesquisas que envolvam seres humanos, inclusive em programas de acesso 
expandido;
CXXIV - isenção do ICMS na saída de reagente para diagnóstico da doença de chagas destinada a órgão ou enti-
dade da administração pública direta, suas autarquias e fundações;
CXXVIII - isenção do ICMS no fornecimento de alimentação e bebidas não alcoólicas realizado por restaurantes 
populares integrantes de programas específicos instituídos pela União, Estado ou Municípios;
CXXX - isenção do ICMS nas operações com laptops educacionais, adquiridos no âmbito do Programa Nacional 
de Informática na Educação - ProInfo - em seu Projeto Especial Um Computador por Aluno UCA, do Ministério 
da Educação – MEC;
CXLV - concessão de isenção do ICMS nas operações com medicamento destinado ao tratamento dos portadores 
de Gripe A (H1N1);
CXLVII - isenção do ICMS na comercialização de sanduíches denominados “Big Mac” efetuada durante o evento 
“McDia Feliz”;
CLI - concessão de crédito outorgado de ICMS destinado a aplicação em investimentos em infraestrutura;
CLIV - instituição de crédito presumido em substituição aos estornos de débitos decorrentes das prestações de 
serviços de telecomunicações;
CLV - autorização à Secretaria da Receita Federal do Brasil para arrecadar o ICMS devido nas importações reali-
zadas ao amparo do Regime de Tributação Unificada - RTU, e concede redução da base de cálculo do ICMS nas 
operações de importação alcançadas por esse Regime; e
CLVII - concessão de redução de base de cálculo do ICMS nas saídas de veículos militares, peças, acessórios e 
outras mercadorias que especifica.
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Anexo III

(Dispositivo incluído pela Lei n. 11.106, de 21 de fevereiro de 2020)

ATO CONFAZ EMENTA

(...) (...) (...)

8
Convênio ICMS n. 

09/99

Isenta do ICMS as operações com cana-de-açúcar e outros 
produtos destinados à fabricação de álcool e concede cré-
dito outorgado às usinas ou destilarias nas operações inter-
nas e interestaduais de venda de álcool etílico hidratado 
combustível por elas produzido às companhias distribuido-
ras de combustível.

O benefício terá vigência a partir da data estabelecida por 
ato do Poder Executivo.

9
Convênio ICMS n. 

96/18
Isenta do ICMS as operações com medicamento destinado 
a tratamento da Atrofia Muscular Espinal — AME.

10
Convênio ICMS n. 

146/19

Concede crédito presumido de ICMS nas operações reali-
zadas pelos estabelecimentos que exerçam atividades eco-
nômicas de extração de petróleo e gás natural e proces-
samento de gás natural, bem como a redução de juros e 
multas e a remissão parcial do imposto.
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Anexo III

(Dispositivo incluído pela Lei n. 11.149, de 10 de julho de 2020)

ITEM ATO CONFAZ EMENTA

11
Convênio ICMS n. 

85/11

Autoriza a concessão de crédito outorgado de ICMS desti-
nado a aplicação em investimentos em infraestrutura.
Prorrogado até 31 de outubro de 2022 pelo Convênio ICMS 
n. 216/19.

12
Convênio ICMS n. 

23/90

Dispõe sobre o aproveitamento dos valores pagos a título 
de direitos autorais, artísticos e conexos como crédito do 
ICMS.
Prorrogado até 31 de dezembro de 2020 pelo Convênio 
ICMS n. 22/20.

13
Convênio ICMS n. 

52/91

Concede redução da base de cálculo nas operações com 
equipamentos industriais e implementos agrícolas.
Prorrogado até 31 de dezembro de 2020 pelo Convênio 
ICMS n. 22/20.

14
Convênio ICMS n. 

100/97

Reduz a base de cálculo do ICMS nas saídas dos insumos 
agropecuários que especifica, e dá outras providências.
Prorrogado até 31 de dezembro de 2020 pelo Convênio 
ICMS n. 22/20.

15
Convênio ICMS n. 

38/01

Concede isenção do ICMS às operações internas e inte-
restaduais com automóveis de passageiros, para utilização 
como táxi.
Prorrogado até 31 de dezembro de 2020 pelo Convênio 
ICMS n. 22/20.

16
Convênio ICMS n. 

113/06

Dispõe sobre a concessão de redução na base de cálculo do 
ICMS devido nas saídas de biodiesel (B-100).
Prorrogado até 31 de dezembro de 2020 pelo Convênio 
ICMS n. 22/20.

17
Convênio ICMS n. 

10/07

Autoriza os Estados e o Distrito Federal a conceder isen-
ção de ICMS na importação de máquinas, equipamentos, 
partes e acessórios destinados a empresa de radiodifusão.
Prorrogado até 31 de dezembro de 2020 pelo Convênio 
ICMS n. 22/20.

18
Convênio ICMS n. 

38/12

Concede isenção do ICMS nas saídas de veículos desti-
nados a pessoas portadoras de deficiência física, visual, 
mental ou autista.
Prorrogado até 31 de dezembro de 2020 pelo Convênio 
ICMS n. 22/20.
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Anexo III

(Dispositivo incluído pela Lei n. 11.198, de 23 de outubro de 2020)

ITEM ATO CONFAZ EMENTA

... ... ...

20 Convênio ICMS n. 81/20 Isenta do ICMS as operações de doação aos 
órgãos da Justiça Eleitoral de produtos e mate-
riais de combate e prevenção à covid-19 durante 
a realização das eleições municipais de 2020.

(Dispositivo incluído pela Lei n. 11.246, de 7 de abril de 2021)

ITEM
ATO 

CONFAZ
EMENTA

... ..... .....

21 Convênio 
ICMS n. 
77/19

Autoriza a concessão de crédito outorgado de ICMS equivalente 
ao valor destinado por contribuinte do imposto a projetos cultu-
rais credenciados pelos órgãos da administração pública estadual.

22 Convênio 
ICMS n. 
141/11

Autoriza a concessão de crédito outorgado do ICMS correspon-
dente ao valor do ICMS destinado pelos seus contribuintes a pro-
jetos desportivos.
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LEI N. 10.011 DE 20 DE MAIO DE 2013

* Alterada pela Lei n. 10.647, de 05.05.17, DOE 08/05/17.

Dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD).

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e 

Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) devido a este Estado.

CAPÍTULO I

DA INCIDÊNCIA

Art. 2º O imposto incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direi-

tos por:

I – sucessão legítima ou testamentária, inclusive sucessão provisória;

II – doação.

§ 1º Nas transmissões referidas neste artigo, ocorrem tantos fatos gera-

dores distintos quantos forem os herdeiros, legatários, usufrutuários, dona-

tários e demais beneficiários, ainda que o bem ou direito sejam indivisíveis.

§ 2º A herança e o legado sujeitam-se ao imposto, ainda que gravados.

§ 3º Para os efeitos deste artigo, considera-se doação o ato pelo qual 

uma pessoa, por liberalidade, transfere bens ou direitos do seu patrimônio 

para o de outra, que os aceita, expressa, tácita ou presumidamente, com 

ou sem encargo.

§ 4º O imposto incide, também, na transmissão de bens e direitos que, na 

divisão de patrimônio comum, na partilha ou na adjudicação, forem atribuí-

dos a um dos cônjuges ou companheiros, ou a qualquer herdeiro, acima do 

valor da meação ou do respectivo quinhão.
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§ 5º Considera-se nova doação a retratação do contrato que já houver 

sido lavrado e transcrito.

§ 6º Considera-se, também, como doação, a renúncia, a cessão não one-

rosa, a desistência de herança com determinação do beneficiário, e o ato de 

que resulte excedente de meação ou de quinhão.

Art. 3º O imposto incide, também, sobre a transmissão causa mortis e 

por doação de:

I – bem imóvel e direitos a esse relativos;

II – bem móvel, mesmo que representado por título, crédito, certificado 

ou registro, inclusive:

a) semovente, joia, obra de arte ou mercadoria;

b) qualquer título ou direito representativo do patrimônio ou capital de 

sociedade e companhia, tais como, ação, quota, quinhão, participação civil ou 

comercial, nacional ou estrangeira, direito societário, debênture e dividendo;

c) dinheiro, em moeda nacional ou estrangeira, depósito bancário, em 

conta corrente, em caderneta de poupança e a prazo fixo, quota ou participa-

ção em fundo mútuo de ações, de renda fixa, de curto prazo, e qualquer outra 

aplicação financeira e de risco, seja qual for o prazo e a forma de garantia;

d) bem incorpóreo em geral, direitos autorais e qualquer direito ou ação 

que deva ser exercido.

Parágrafo único. Sujeitam-se ao imposto, também, a instituição de quais-

quer direitos reais, exceto os de garantia.

Art. 4º O imposto é devido a este Estado:

I – em relação a bens imóveis e respectivos direitos, quando localizarem-

-se neste Estado, ainda que:

a) o processo de inventário, de arrolamento, de divórcio ou de dissolução 

de união estável seja processado em outro Estado ou no Distrito Federal, ou 

no exterior;

b) a escritura pública de partilha amigável de bens seja lavrada em outro 

Estado ou no Distrito Federal;
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c) o doador ou o donatário não tenham domicílio ou residência neste Es-

tado;

II – em relação a bens móveis, títulos, créditos e direitos, quando:

a) na hipótese de transmissão causa mortis:

1. tramitar neste Estado o processo judicial de inventário ou arrolamento;

2. tenha sido, neste Estado, o último domicílio do autor da herança, no 

caso de escritura pública;

3. o herdeiro ou o legatário forem domiciliados neste Estado, e o inventá-

rio ou o arrolamento tiver sido processado no exterior;

4. o herdeiro ou o legatário forem domiciliados neste Estado, e o autor da 

herança era residente ou domiciliado no exterior, ainda que o inventário ou o 

arrolamento tenham sido processados no País;

b) na hipótese de transmissão por doação:

1. o doador tenha domicílio neste Estado; ou

2. o doador for pessoa sem residência ou domicílio no País e o donatário 

for domiciliado neste Estado.

CAPÍTULO II

DA NÃO INCIDÊNCIA

Art. 5º O imposto não incide sobre a transmissão causa mortis ou por 

doação:

I – em que figurem como herdeiro, legatário ou donatário:

a) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

b) autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

c) partido político, inclusive suas fundações;

d) templo de qualquer culto;

e) entidade sindical de trabalhadores, instituição de educação e de assis-

tência social, sem fins lucrativos;

II – de livro, jornal, periódico e de papel destinado a sua impressão.

https://www.grancursosonline.com.br


2312

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

§ 1º As hipóteses de não incidência previstas para as entidades mencio-

nadas no inciso I, “b” e “d”, aplicam-se às transmissões de bens ou direitos 

vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

§ 2º A não incidência de que trata o inciso I, “c” e “e”:

I – compreende somente bens ou direitos relacionados às finalidades es-

senciais das entidades ali mencionadas, ou às delas decorrentes;

II – condiciona-se à observância dos seguintes requisitos pelas entidades 

nelas referidas:

a) não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de sua renda, a 

qualquer título;

b) aplicar integralmente, no país, os seus recursos na manutenção dos 

seus objetivos institucionais;

c) manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de 

formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 3º O disposto neste artigo não dispensa a prática de atos assecuratórios 

do cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação de regên-

cia do imposto.

§ 4º O imposto não incide, também:

I – sobre a transmissão em que o herdeiro ou legatário renuncie à herança 

ou legado, quando feita sem ressalva ou condição, em benefício do monte, e 

em que não tenha o renunciante praticado qualquer ato que demonstre acei-

tação da herança ou legado;

II – no recebimento de capital estipulado de seguro de vida ou pecúlio por 

morte;

III – na extinção de usufruto ou de qualquer outro direito real que resulte 

na consolidação da propriedade plena;

IV – sobre o fruto e rendimento do bem do espólio havidos após o faleci-

mento do autor da herança ou legado.
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§ 5º A não incidência a que se refere a alínea “e” do inciso I do caput apli-

ca-se à instituição de educação ou de assistência social, sem fins lucrativos, 

que preste os serviços para os quais foi instituída e os coloque à disposição 

da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado.

CAPÍTULO III

DO FATO GERADOR

Art. 6º Ocorre o fato gerador do imposto:

I – na transmissão causa mortis, na data da:

a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de 

sucessão provisória, e na instituição de fideicomisso e de usufruto;

b) substituição de fideicomisso;

c) ocorrência do fato jurídico ou da formalização do ato jurídico, nos casos 

não previstos nas alíneas “a” e “b”;

II – na transmissão por doação, na data:

a) da instituição de usufruto ou de qualquer outro direito real;

b) da lavratura do contrato de doação, ainda que a título de adiantamento 

da legítima;

c) da desistência da herança ou do legado em favor de pessoa determinada;

d) da homologação da partilha ou adjudicação, decorrente de inventário, 

divórcio ou dissolução de união estável, em relação aos excedentes de mea-

ção e quinhão que beneficiar uma das partes;

e) da lavratura da escritura pública de partilha ou adjudicação extrajudi-

cial, decorrente de inventário, divórcio ou dissolução de união estável, em 

relação aos excedentes de meação e quinhão que beneficiar uma das partes;

f) do arquivamento na Junta Comercial, na hipótese de transmissão de quo-

tas de participação em empresas ou do patrimônio de empresário individual;

g) da formalização do ato ou negócio jurídico, nos casos não previstos nas 

alíneas “a” a “f”;

h) do ato ou negócio jurídico, nos casos em que não houver formalização.
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CAPÍTULO IV

DAS ISENÇÕES

Art. 7º Ficam isentas do imposto:

I – a transmissão causa mortis de:

a) imóvel destinado exclusivamente à moradia do herdeiro ou legatário, até 

o limite de duzentos mil Valores de Referência do Tesouro Estadual (VRTEs) e 

desde que não possua outro bem imóvel, observado o disposto no § 1º;

b) imóvel cujo valor não ultrapassar vinte mil VRTEs, desde que seja o 

único transmitido;

c) imóvel rural com área não superior a vinte e cinco hectares, de cuja 

exploração do solo dependa o sustento da família do herdeiro ou do cônjuge 

supérstite a que tenha cabido por partilha, desde que outro não possua;

d) depósitos bancários e aplicações financeiras, até o limite de dez mil 

VRTEs, observado o disposto no § 1º;

e) quantia devida pelo empregador ao empregado, por Institutos de Se-

guro Social e Previdência, oficiais ou privados, verbas e prestações de caráter 

alimentar decorrentes de decisão judicial em processo próprio e o montante 

de contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), do 

Fundo de Participação do Programa de Integração Social (PIS) e do Fundo 

Único do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), 

não recebidos em vida pelo respectivo titular;

f) bens móveis e imóveis, títulos e créditos, bem como direitos a eles re-

lativos, decorrentes da extinção do usufruto, quando o nu-proprietário tiver 

sido o instituidor;

II – a doação:

a) de imóvel rural com o objetivo de implantar o programa da reforma 

agrária instituído pelo governo;

b) a entidades beneficentes;
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c) a pessoas carentes, promovidas pela União, pelo Estado ou pelos Mu-

nicípios, de acordo com programas de assistência social previstos em suas 

legislações específicas;

d) cujo valor não ultrapassar cinco mil VRTEs, observado o disposto no art. 

10, § 6º.

§ 1º Nas hipóteses previstas no inciso I, “a” e “d”, caso o valor total da 

transmissão ultrapassar o limite ali fixado, o imposto será calculado apenas 

sobre a parte excedente.

§ 2º Estão, também, isentas do imposto a transmissão:

I – de aparelhos, móveis e utensílios de uso doméstico e de vestuário, até 

o limite de dez mil VRTEs, por bem;

II – cujo valor do imposto devido, constante no documento de arrecada-

ção, resulte em quantia inferior ao equivalente a cinco VRTEs.

CAPÍTULO V

DA SUJEIÇÃO PASSIVA

Seção I

Do Contribuinte

Art. 8º São contribuintes do imposto:

I – o herdeiro ou o legatário, na transmissão causa mortis;

II – o donatário, na doação;

III – o doador, caso o donatário não residir nem for domiciliado neste Estado;

IV – o beneficiário, na desistência de quinhão ou de direito, por herdeiro 

ou legatário;

V – o cessionário, na cessão de herança ou de bem ou direito a título não 

oneroso;

VI – o fiduciário, na instituição do fideicomisso;

VII – o fideicomissário, na substituição do fideicomisso;

VIII – o beneficiário, na instituição de direito real.
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Seção II

Do Responsável

Art. 9º São solidariamente responsáveis pelo imposto devido:

I – o doador, o cedente ou o donatário, quando não contribuintes;

II – os notários, os registradores, os escrivães e os demais servidores do 

Poder Judiciário, em relação aos atos praticados por eles ou perante eles, em 

razão de seu ofício, bem como a autoridade judicial que não exigir o cumpri-

mento do disposto na legislação de regência do imposto;

III – a empresa, a instituição financeira ou bancária e todo aquele a quem 

caiba a responsabilidade pelo registro ou pela prática de ato que implique na 

transmissão de bem móvel ou imóvel e respectivos direitos e ações;

IV – o inventariante ou o testamenteiro em relação aos atos que praticarem;

V – o titular, o administrador e o servidor dos demais órgãos ou entidades 

de direito público ou privado onde se processe o registro, a anotação ou a 

averbação de doação;

VI – qualquer pessoa natural ou jurídica que detenha a posse do bem 

transmitido ou doado;

VII – o cessionário, na cessão onerosa, em relação ao imposto devido pela 

transmissão causa mortis dos direitos hereditários a ele cedidos;

VIII – a pessoa natural ou jurídica que tenha interesse comum na situação 

que constitua o fato gerador da obrigação principal.

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta bene-

fício de ordem.
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CAPÍTULO VI

DO CÁLCULO E DO PAGAMENTO DO IMPOSTO

Seção I

Da Base de Cálculo

Art. 10. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos 

ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados.

§ 1º A base de cálculo terá o seu valor revisto ou atualizado, sempre que 

a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) constatar alteração no valor venal 

dos bens ou direitos transmitidos ou doados, ou vício na avaliação anterior-

mente realizada.

§ 2º Nas doações com reservas de usufruto ou na instituição gratuita des-

se a favor de terceiro, a base de cálculo será igual à metade do valor do bem, 

correspondendo o valor restante à nua-propriedade.

§ 3º Quando houver pluralidade de usufrutuários e nu-proprietários, o 

valor do imposto será proporcional à parte conferida a cada usufrutuário ou 

nu-proprietário.

§ 4º O valor mínimo dos bens e direitos para efeito de base de cálculo po-

derá ser estabelecido pela Sefaz, por meio de pautas de valores.

§ 5º A Sefaz poderá estabelecer que, para efeito de base de cálculo, seja 

utilizado valor não inferior ao:

I – fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo-

rial Urbana (IPTU), em se tratando de imóvel urbano ou de direito a ele relativo;

II – valor do imóvel informado pelo contribuinte para efeito do Imposto 

sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), em se tratando de imóvel rural ou 

de direito a ele relativo.

§ 6º Na hipótese de sucessivas doações entre os mesmos doador e dona-

tário, serão consideradas todas as transmissões realizadas a esse título, den-

tro de cada ano civil, devendo o imposto ser recalculado a cada nova doação, 

adicionando-se à base de cálculo os valores dos bens anteriormente transmi-

tidos e deduzindo-se os valores dos impostos já recolhidos.
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Art. 11. A base de cálculo a que se refere o art. 10 será determinada pela 

Sefaz, com base nos elementos de que dispuser e, ainda, naqueles declara-

dos pelo contribuinte.

Parágrafo único. O contribuinte que discordar do valor atribuído pela Sefaz 

poderá impugná-lo administrativamente, na forma e no prazo estabelecidos 

em regulamento.

Seção II

Da Alíquota

Art. 12. A alíquota do imposto é de quatro por cento.

Seção III

Do Pagamento

Art. 13. O valor do imposto a recolher será o resultado da aplicação da 

alíquota correspondente sobre a respectiva base de cálculo.

Art. 14. O pagamento do imposto será efetuado na forma e nos prazos 

estabelecidos em regulamento.

CAPÍTULO VII

DA ADMINISTRAÇÃO DO IMPOSTO

Seção I

Das Penalidades

Art. 15. A falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, ou o 

seu recolhimento após os prazos regulamentares, obriga o sujeito passivo à:

I – atualização monetária do valor devido, utilizando-se o VRTE;

II – exigência de juros moratórios de um por cento ao mês ou fração;

III – aplicação de penalidade pecuniária.

https://www.grancursosonline.com.br


2319

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Art. 16. Aplicar-se-ão as seguintes penalidades nos casos em que o su-

jeito passivo deixar de recolher o imposto, no todo ou em parte, na forma e 

nos prazos regulamentares:

I – trinta e três centésimos por cento do valor do imposto devido, por dia 

de atraso, se o recolhimento for efetuado espontaneamente, até sessenta 

dias após o vencimento;

II – vinte por cento do valor do imposto devido, se o recolhimento for efe-

tuado espontaneamente, após sessenta dias do vencimento;

III – sessenta por cento do valor do imposto devido, se o recolhimento for 

motivado por ação fiscal.

§ 1º Na hipótese de embaraço, por qualquer forma, à ação fiscalizadora, 

será aplicada multa de mil VRTEs.

§ 2º Quando o inventário judicial ou extrajudicial for requerido após ses-

senta dias da abertura da sucessão, haverá multa adicional de dez por cento 

do valor do imposto devido, ainda que o recolhimento tenha sido efetuado no 

prazo previsto em regulamento.

§ 3º A sonegação de bens em inventário ou arrolamento só poderá ser 

arguida depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração de não 

existirem outros a inventariar.

§ 4º A Sefaz, por seu representante, como credora da herança pelos tribu-

tos não pagos, requererá a ação de sonegados, de acordo com os arts. 1.994 

e 1.996 do Código Civil, se outros interessados não o fizerem.

Art. 17. A falta ou inexatidão de declaração relativa a elementos que pos-

sam influir no cálculo do imposto, com evidente intuito de sonegação, sujei-

tará o contribuinte à multa de cem por cento do valor do imposto sonegado.

Art. 18. Na hipótese de que trata o art. 16, III, desde que o imposto devi-

do e a parcela de multa, com os devidos acréscimos, sejam recolhidos, ainda 

que parcialmente, a multa poderá ser reduzida para:

I – cinquenta por cento, se o recolhimento for efetuado no prazo de im-

pugnação ou defesa; ou
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II – setenta por cento, se o recolhimento for efetuado antes da inscrição 

em dívida ativa.

Art. 19. O serventuário ou o funcionário que não observar os dispositivos 

legais e regulamentares relativos ao imposto, concorrendo de qualquer modo 

para o seu não pagamento, ficarão sujeitos às mesmas penalidades estabe-

lecidas para os contribuintes, devendo ser notificado para o recolhimento da 

multa pecuniária.

Art. 20. As penalidades constantes neste Capítulo serão aplicadas, sem 

prejuízo do processo administrativo ou criminal cabível.

Art. 21. As multas previstas neste Capítulo poderão ser impostas propor-

cionalmente aos infratores, ou integralmente a qualquer deles.

Seção II

Da Fiscalização

Art. 22. A fiscalização do imposto compete, privativamente, aos Auditores 

Fiscais da Receita Estadual que, no exercício de suas funções, deverão exibir 

ao contribuinte documento de identidade funcional fornecido pela Sefaz.

§ 1º As atividades da Sefaz e de seus agentes fiscais, dentro de sua área 

de competência e jurisdição, terão precedência sobre os demais setores da 

Administração Pública.

§ 2º Deverão fiscalizar, subsidiariamente, o recolhimento do imposto to-

dos aqueles que exerçam funções públicas, tais como os membros do Minis-

tério Público, os servidores da Justiça e os magistrados, que no desempenho 

de suas atividades e atribuições conhecerem a ocorrência do fato.

Art. 23. A fiscalização será exercida sobre todas as pessoas naturais ou 

jurídicas, contribuintes ou não, que estiverem obrigadas ao cumprimento das 

disposições da legislação de regência do imposto, bem como em relação às 

que gozarem de imunidade ou de isenção.
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Art. 24. Poderá ser dispensada a constituição de crédito tributário quan-

do seu valor total for inferior ao equivalente a quinhentos VRTEs, conforme 

dispuser o regulamento.

Art. 25. São obrigados, mediante intimação, a prestar aos agentes fis-

calizadores, todas as informações de que disponham com relação aos fatos 

jurídicos relacionados com o imposto, e disponibilizar, à Sefaz, o exame de 

livros, autos, papéis, registros, fichas e outros documentos, ou arquivos mag-

néticos, necessários à fiscalização do imposto:

I – os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;

II – os inventariantes;

III – os serventuários da Justiça;

IV – as empresas, as instituições financeiras ou bancárias;

V – os responsáveis por registro ou prática de ato que implique na trans-

missão de bens móveis, imóveis, títulos e créditos, especialmente a Junta 

Comercial e os Cartórios de Registro de Imóveis;

VI – quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de 

seu cargo, função, ministério, atividade ou profissão.

Parágrafo único. Os indicados neste artigo deverão expedir, gratuitamente, 

quando solicitados, certidões de atos que tenham sido lavrados, averbados, 

transcritos ou inscritos, relacionados com o imposto de que trata esta Lei.

Seção III

Do Processo Administrativo Fiscal

Nova redação dada ao art. 26, pela Lei n. 10.647, de 05.05.17, efeitos 

a partir de 01.09.17:

Art. 26. O lançamento do imposto, dos acréscimos e das penalidades, 

oriundos de infração à sua legislação de regência, será efetuado por meio de 

auto de infração, manual ou eletrônico, ressalvado o disposto na Seção III-A.

Redação original, efeitos até 31.08.17
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Art. 26. O lançamento do imposto, dos acréscimos e das penalidades, 

oriundos de infração à sua legislação de regência, será efetuado por meio de 

auto de infração, manual ou eletrônico.

Parágrafo único. Os modelos de auto de infração serão instituídos em re-

gulamento.

Art. 27. O Processo Administrativo Fiscal obedecerá às disposições da 

legislação de regência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 

de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), e ao regulamento.

Seção III

A incluída pela Lei n. 10.647, de 08.05.17, efeitos a partir de 01.01.18:

Seção III-A

Do Crédito Tributário de Natureza não Contenciosa”

Art. 27-A. Considera-se de natureza não contenciosa, o crédito tributário 

decorrente de imposto, vencido e não recolhido, incidente sobre doação cons-

tante de declaração prestada à Secretaria da Receita Federal do Brasil.

§ 1º O crédito tributário de que trata este artigo:

I – é exigível mediante aviso de cobrança, independentemente de lança-

mento de ofício; e

II – implica incidência de juros, multa e demais acréscimos legais;

III – veda a expedição de certidão negativa de débito; e

IV – determina a sua inscrição em dívida ativa.

§ 2º O aviso a que se refere o inciso I será expedido pelo órgão da Sefaz 

encarregado da cobrança, devendo conter:

I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, 

sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

https://www.grancursosonline.com.br


2323

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a dis-

posição da lei em que seja fundado; e

IV – a data da emissão.

Seção IV

Da Consulta

Art. 28. Todo aquele que tiver legítimo interesse poderá formular consulta 

sobre interpretação e aplicação da legislação de regência do imposto.

Parágrafo único. A consulta obedecerá, no que couber, às disposições da 

legislação de regência do ICMS.

Seção V

Da Dívida Ativa

Art. 29. Os créditos relativos ao imposto, antes de serem encaminhados 

à cobrança executiva, serão inscritos na dívida ativa do Estado.

Parágrafo único. A cobrança da dívida ativa será efetuada, na forma da lei, 

pela Procuradoria Geral do Estado.

Seção VI

Do Parcelamento

Art. 30. O pagamento do imposto poderá ser parcelado, conforme dispu-

ser o regulamento.

Art. 31. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a partir de 1º.01.2014.

Art. 32. Fica revogada a Lei n. 4.215, de 27 de janeiro de 1989.

Palácio Anchieta, em Vitória, 20 de maio de 2013

JOSÉ RENATO CASAGRANDE

Governador do Estado
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EMI N.º /SEFAZ

Vitória (ES), de de 2013.

Senhor Governador,

Encaminho à Vossa Excelência o anexo projeto de lei, que dispõe sobre o 

Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou 

Direitos (ITCD) e revoga a Lei n. 4.215, de 27 de janeiro de 1989, que insti-

tuiu o imposto em questão.

As justificativas para a elaboração do referido projeto de lei foram transfor-

madas em Mensagem, já devidamente preparada, restando apenas a aquies-

cência de Vossa Excelência para ser remetida à nobre Assembleia Legislativa 

do Estado.

Respeitosamente,

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE

Secretário de Estado da Fazenda

Vitória, de de 2013.

MENSAGEM N.º

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação dessa augusta Casa Le-

gislativa, o anexo projeto de lei que dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão 

Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) e revoga a Lei 

n. 4.215, de 27 de janeiro de 1989, que instituiu o imposto em questão.

A lei atual, elaborada logo após a promulgação da Constituição de 1988, 

foi a primeira lei estadual a dispor sobre o ITCD, e cumpriu mais do que satis-

fatoriamente o seu objetivo. O presente projeto de lei atualiza e moderniza a 

legislação do imposto, sobretudo com as inovações trazidas pelo atual Código 

Civil, aprovado pela Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e as alterações 

mais recentes do Código de Processo Civil.
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Entre as inovações do presente projeto de lei, devem ser destacadas:

I – a estrutura do projeto de lei está de acordo com a moderna técnica 

legislativa;

II – o capítulo das isenções foi totalmente reescrito, de acordo com a atual 

realidade econômica do Estado;

III – as hipóteses de ocorrência do fato gerador foram ampliadas;

IV – foram inseridos novos casos de solidariedade que não estavam pre-

vistos na lei anterior;

V – as penalidades também foram alteradas, tornando-se mais flexíveis, 

inclusive com multa proporcional ao atraso no pagamento do imposto, como já 

acontece com o Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA);

VI – alteração no processo Administrativo Fiscal, que passa a seguir o rito 

do ICMS, inclusive na existência da possibilidade de redução da multa para 

pagamento do auto de infração, o que estimula o recolhimento e extinção do 

contencioso;

VII – possibilidade de parcelamento do imposto.

Ante o exposto espero, Senhor Presidente, a acolhida necessária à pro-

posta e nesta oportunidade reitero a Vossa Excelência e seus ilustres pares 

protestos de estima e elevada consideração.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE

Governador do Estado
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LEI N. 6.999, DE 7 DE JUNHO DE 1982

Mensagem de veto
Dispõe sobre a requisição de servidores públicos 
pela Justiça Eleitoral e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO NACIO-

NAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O afastamento de servidores públicos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios e das autarquias, para prestar 

serviços à Justiça Eleitoral, dar-se-á na forma estabelecias por esta Lei.

Art. 2º As requisições para os Cartórios Eleitorais deverão recair em servi-

dor lotado na área de jurisdição do respectivo Juízo Eleitoral, salvo em casos 

especiais, a critério do Tribunal Superior Eleitoral.

§ 1º As requisições serão feitas pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogável, e 

não excederão a 1 (um) servidor por 10.000 (dez mil) ou fração superior a 

5.000 (cinco mil) eleitores inscritos na Zona Eleitoral.

§ 2º Independentemente da proporção prevista no, parágrafo anterior, 

admitir-se-á a requisição de 1 (um) servidor.

Art. 3º No caso de acúmulo ocasional de serviço na Zona Eleitoral e obser-

vado o disposto no art. 2º e seus parágrafos desta Lei, poderão ser requisita-

dos outros servidores pelo prazo máximo e improrrogável de 6 (seis) meses.

§ 1º Os limites estabelecidos nos parágrafos do artigo anterior só poderão 

ser excedidos em casos excepcionais, a juízo do Tribunal Superior Eleitoral.

§ 2º Esgotado o prazo de 6 (seis) meses, o servidor será desligado auto-

maticamente da Justiça Eleitoral, retomando a sua repartição de origem.

§ 3º Na hipótese prevista neste artigo, somente após decorrido 1 (um) 

ano poderá haver nova requisição do mesmo servidor.

Art. 4º Exceto no caso de nomeação para cargo em comissão, as requisi-

ções para as Secretarias dos Tribunais Eleitorais, serão feitas por prazo certo, 

não excedente de 1 (um) ano.
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Parágrafo único. Esgotado o prazo fixado neste artigo, proceder-se-á na 

forma dos §§ 2º e 3º do artigo anterior.

Art. 5º Os servidores atualmente requisitados para as Secretarias dos 

Tribunais Eleitorais poderão ter suas requisições renovadas anualmente.

Art. 6º Os servidores atualmente requisitados para os Cartórios Eleito-

rais, em número excedente ao fixado nos limites estabelecidos no art. 2º 

desta Lei, deverão ser desligados pelos respectivos Tribunais, no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da publicação desta Lei, retornando as suas 

repartições de origem.

Art. 7º Ressalvada a hipótese do artigo anterior, os prazos de requisição 

dos servidores atualmente a disposição da Justiça Eleitoral consideram-se 

iniciados na data da entrada em vigor desta Lei.

Art. 8º Salvo na hipótese de nomeação para cargo em comissão, não se-

rão requisitados ocupantes de cargos isolados, de cargos ou empregos técni-

cos ou científicos, e de quaisquer cargos ou empregos do magistério federal, 

estadual ou municipal.

Art. 9º O servidor requisitado para o serviço eleitoral conservará os direi-

tos e vantagens inerentes ao exercício de seu cargo ou emprego.

Art. 10 (VETADO).

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12. Revogam-se as Leis n. 6.678, de 14 de agosto de 1979, e n. 

6.862, de 26 de novembro de 1980, e as demais disposições em, contrário.

Brasília, em 07 de junho de 1982; 161º da Independência e 94º da República.

JOÃO FIGUEIREDO

Ibrahim Abi-Ackel

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 8.6.1982
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LEI N. 7.001, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001

Define as taxas devidas ao estado em razão do exercício regular 
do poder de polícia e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DO FATO GERADOR E DA SUA OCORRÊNCIA

Nova redação dada ao Art. 1º pela Lei n. 11.230, de 29.12.20, efeitos a 

partir de 01.01.21:

Art. 1º As taxas devidas ao Estado em razão do exercício regular do 

Poder de Polícia ou pelos serviços prestados ou postos à disposição dos con-

tribuintes têm como fato gerador as atividades estatais dis- criminadas nas 

Tabelas I, II, III, IV, V, VI, VI-A, VII, VIII, IX e nos Anexos que são partes 

integrantes desta Lei.

Redação original, efeitos até 31.12.20:

Art. 1º As taxas devidas ao Estado em razão do exercício regular do poder 

de polícia ou pelos serviços prestados ou postos à disposição dos contribuintes, 

têm como fato gerador as atividades estatais discriminadas nas Tabelas I, II, 

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e nos anexos que são partes integrantes desta Lei.

Inciso I revogado pela Lei n. 7.564, de 18.11.03, efeitos a partir de 

19.11.03:

I – Revogado.

Redação original, efeitos até 18.11.03:

I – A Taxa de Segurança Contra Sinistro – TSCS – tem como fato gerador 

a utilização efetiva ou potencial dos serviços emergenciais do Corpo de Bom-

beiros Militar do Estado do Espírito Santo – CBMES, colocado à disposição dos 

contribuintes.
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§ 1º revogado pela Lei n. 7.564, de 18.11.03, efeitos a partir de 19.11.03:

§ 1º Revogado.

Redação original, efeitos até 18.11.03:

§ 1º A TSCS será devida por todos os contribuintes estabelecidos nos 

municípios da Grande Vitória (compreendendo Vitória, Vila Velha, Serra, Ca-

riacica, Viana e Guarapari) e pelos contribuintes estabelecidos nos demais 

municípios que sediarem unidade do CBMES.

§ 2º revogado pela Lei n. 7.564, de 18.11.03, efeitos a partir de 19.11.03:

§ 2º Revogado.

Redação original, efeitos até 18.11.03:

§ 2º A TSCS será anual e sua cobrança independe de vistoria prévia.

§ 3º revogado pela Lei n. 7.564, de 18.11.03, efeitos a partir de 19.11.03:

§ 3º Revogado.

Redação original, efeitos até 18.11.03:

§ 3º A TSCS será recolhida pelo contribuinte até o último dia útil do mês 

de agosto de cada exercício.

CAPÍTULO II

DA BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA

Nova redação dada ao Art. 2º pela Lei n. 11.230, de 29.12.20, efeitos a 

partir de 01.01.21:

Art. 2º O valor da base de cálculo, para cobrança das taxas de que trata 

esta Lei, será o Valor de Referência do Tesouro Estadual - VRTE, sendo que:

Redação original, efeitos até 31.12.20:

Art. 2º O valor da base de cálculo, para cobrança das taxas de que trata 

esta Lei, será o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE.

Nova redação dada pela Lei n. 11.230, de 29.12.20, efeitos a partir de 

01.01.21:

I – os valores para efeito de cobrança das taxas são os constantes das 

Tabelas I, II, III, IV, V, VI, VI-A, VII, VIII e IX que acompanham esta Lei; e
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Redação original, efeitos até 31.12.20:

I – os valores para efeito de cobrança das taxas são as constantes das 

Tabelas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, VIII-A, IX que acompanham, esta Lei;

Inciso II revogado pela Lei n. 7.564, de 18.11.2003, efeitos a partir de 

19.11.03:

II – Revogado.

Redação original, efeitos até 18.11.03:

II – a base cálculo da Taxa de Segurança Contra Sinistro – TSCS, é o Vo-

lume de Risco Instalado – VRI, calculado na forma da Tabela VIII e seu Anexo 

e a Tabela VIII-A;

CAPÍTULO III

DAS ISENÇÕES E REDUÇÕES

Art. 3º São isentos de taxas:

I – os requerimentos e atos pertinentes à vida funcional dos servidores 

públicos estaduais;

II – as certidões para fins militares, eleitorais e escolares, desde que nelas 

venha declarado ser este exclusivamente o seu fim;

Inciso III revogado pela Lei n. 8.098, de 27.09.05, efeitos a partir de 

28.09.05:

III – Revogado.

Redação original, efeitos até 27.09.05:

III – os alvarás para porte de armas solicitados por autoridade ou servido-

res estaduais em razão do exercício de suas funções;

Nova redação dada ao inciso IV pela Lei n. 8.098, de 27.09.05, efeitos a 

partir de 28.09.05:

IV – as entidades filantrópicas, reconhecidas de utilidade pública por lei 

estadual;

Redação original, efeitos até 27.09.05:

IV – as entidades filantrópicas com reconhecimento estadual;

https://www.grancursosonline.com.br


2331

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

V – os atestados de pobreza, de vacina e óbito;

VI – os requerimentos de carteira de identidade, atestados de anteceden-

tes e domiciliar ou residencial fornecidos pela Secretaria de Segurança Públi-

ca, quando o interessado for comprovadamente pobre;

VII – as atividades específicas dos centros comunitários, associações de 

bairros e entidades afins sujeitas ao registro perante a Polícia Civil;

Inciso VIII revogado pela Lei n. 7.564, de 18.11.2003, efeitos a partir de 

19.11.03:

VIII – Revogado.

Redação original, efeitos até 18.11.03:

VIII – da TSCS os imóveis residenciais privativos unifamiliares (casas), 

que possuam um Volume de Risco instalado – VRI – de até 170 m³ (cento e 

setenta metros cúbicos).

Parágrafo único. revogado pela Lei n. 7.564, de 18.11.2003, efeitos a 

partir de 19.11.03:

Parágrafo único. Revogado.

Redação original, efeitos até 18.11.03:

Parágrafo único. Fica instituído o fator de redução de 30% (trinta por cen-

to) do total da TSCS devida pelos proprietários de edificações que possuam 

certidão de vistoria do CBMES, atualizada, comprovando o perfeito estado de 

funcionamento do sistema de proteção contra incêndio e pânico.

IX – os poderes legislativo e judiciário estadual;

Nova redação dada ao inciso X pela Lei n. 8.098, de 27.09.05, efeitos a 

partir de 28.09.05:

X – os órgãos da administração direta, autárquica e fundacional, do Esta-

do, reciprocamente;

Redação original, efeitos até 27.09.05:

X – os órgãos da administração direta, autárquica e fundacional estadual 

reciprocamente;
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Inciso XI revogado pela Lei n. 8.098, de 27.09.05, efeitos a partir de 

28.09.05:

XI – Revogado.

Redação original, efeitos até 27.09.05:

XI – os proprietários de veículos automotores furtados ou roubados.

Parágrafo único. revogado pela Lei n. 8.098, de 27.09.05, efeitos a partir 

de 28.09.05:

Parágrafo único. Revogado.

Redação original, efeitos até 27.09.05:

Parágrafo único. Quanto às taxas de licenciamento relativo ao período 

compreendido entre a ocorrência destes fatos até a devolução da posse do 

mesmo ao proprietário, quando comprovado através de boletim de Ocorrên-

cia Policial e Termo de Entrega do bem realizado pelo órgão competente.

Inciso XII revogado pela Lei n. 8.098, de 27.09.05, efeitos a partir de 

28.09.05:

XII – Revogado.

Redação original, efeitos até 27.09.05:

XII – os examinadores do DETRAN/ES.

Parágrafo único. revogado pela Lei n. 8.098, de 27.09.05, efeitos a partir 

de 28.09.05:

Parágrafo único. Revogado.

Redação original, efeitos até 27.09.05:

Parágrafo único. Apenas nas taxas de renovação da CNH, mudança de ca-

tegoria, adição de categoria, segunda via e/ou alteração de dados.

Nova redação dada ao inciso XIII pela Lei n. 8.098, de 27.09.05, efeitos 

a partir de 28.09.05:

XIII – os requerimentos à Secretaria de Estado da Fazenda, para:

a) autorização e confecção de documentos fiscais;

b) parcelamento de débitos fiscais; ou

c) restituição de indébito.
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Alínea “d” incluída pela Lei n. 10.379, de 16.06.15, efeitos a partir de 

17.06.15:

d) outros fins compreendidos no item 19 da Tabela II, desde que forma-

lizados por meio do Domicílio Tributário Eletrônico – DT-e – do interessado.

Inciso XIII incluído pela Lei n. 7.301, de 14.08.02, efeitos de 02.08.02 a 

27.09.05: Redação original:

XIII – os requerimentos dos produtores rurais, perante a Fazenda Pública 

Estadual, para autorização e confecção de documentos fiscais.

Inciso XIV incluído pela Lei n. 9.157, de 18.05.09, efeitos a partir de 

19.05.09:

XIV – os produtores rurais, proprietários, parceiros, possuidores ou ar-

rendatários de propriedade rural, perante a Secretaria de Estado da Fazenda.

Nova redação dada ao inciso XV pela Lei n. 10.938, de 03.11.18, efeitos 

a partir de 04.12.18:

XV – as solicitações para realização de análise de projetos, de vistorias, 

de perícias de incêndio e explosões em locais de sinistro e de preventivos do 

Corpo de Bombeiros Militar para os órgãos dos poderes públicos municipais, 

desde que o Município tenha firmado convênio com a Corporação;

Inciso XV incluído pela Lei n. 10.469, de 17.12.15, efeitos de 01.01.16 

até 03.12.18:

XV – as solicitações para realização de análise de projetos de eventos 

temporários, de vistorias, de perícias de incêndio e explosões em locais de 

sinistro e de preventivos do Corpo de Bombeiros Militar para os órgãos dos 

poderes públicos municipais, desde que o Município tenha firmado convênio 

com a Corporação;

Inciso XV incluído pela Lei n. 9.338, de 30.11.09, efeitos de 01.01.10 até 

31.12.15:

XV – as solicitações de vistorias ao Corpo de Bombeiros Militar para os 

órgãos dos poderes públicos municipais, desde que o Município tenha firmado 

convênio com a Corporação.
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Nova redação dada ao inciso XVI pela Lei n. 9.815, de 30.03.02, efeitos 

a partir de 13.02.11:

XVI – a inscrição, a alteração, a baixa ou a reativação de inscrição no ca-

dastro de contribuintes do ICMS;

Inciso XVI incluído pela Lei n. 9.716, de 17.10.11, efeitos de 24.10.11 

até 12.03.11:

XVI – inscrição, baixa ou reativação de inscrição no cadastro de contri-

buintes do ICMS.

Nova redação dada ao inciso XVII pela Lei n. 9.815, de 30.03.02, efeitos 

a partir de 13.02.11:

XVII – as competições oficiais, realizadas por federações esportivas neste 

Estado; e

Inciso XVI incluído pela Lei n. 9.749, de 12.12.11, efeitos de 13.12.11 

até 12.03.11::

XVI – as competições oficiais, realizadas por federações esportivas neste 

Estado;

Nova redação dada ao inciso XVIII pela Lei n. 9.815, de 30.03.02, efeitos 

a partir de 13.02.11:

XVIII – os eventos de cunho religioso, realizados por igrejas e instituições 

religiosas neste Estado.

Inciso XVII incluído pela Lei n. 9.749, de 12.12.11, efeitos de 13.12.11 

até 12.03.11:

XVII – os eventos de cunho religioso, realizados por igrejas e instituições 

religiosas neste Estado.

Inciso XIX incluído pela Lei n. 10.148, de 17.12.13, efeitos a partir de 

01.01.14:

XIX – aqueles que praticam agricultura de subsistência e as populações 

tradicionais, em relação à taxa prevista no item 6 da Tabela VI.

Nova redação dada ao inciso XX pela Lei n. 10.938, de 03.11.18, efeitos 

a partir de 04.12.18:
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XX – as solicitações para realização de licenciamento e renovação de licen-

ciamento de edificações ou áreas de risco para o Microempreendedor Indivi-

dual nos termos da legislação em vigor;

Inciso XX incluído pela Lei n. 10.469, de 17.12.15, efeitos de 01.01.16 

até 03.12.18:

XX – as solicitações para realização de licenciamento ou renovação de licen-

ciamento de edificações ou áreas de risco classificadas como baixo potencial 

para o microempreendedor individual nos termos da legislação em vigor; e

Inciso XXI incluído pela Lei n. 10.469, de 17.12.15, efeitos a partir de 

01.01.16:

XXI – as solicitações de instituições ou entidades para realização de trei-

namento e cursos de formação ou de reciclagem de brigadas de incêndio, de 

bombeiros profissionais civis, de bombeiros civis; de primeiros socorros ou 

socorros de urgência; e de salva-vidas ou guarda-vidas para atender rele-

vante fim social, desde que tenham firmado convênio com a Corporação para 

esse fim.

Inciso XXII incluído pela Lei n. 10.569, de 02.08.16, efeitos a partir de 

03.08.16:

XXII – a emissão da 2ª (segunda) via de carteira de identidade provisória.

Parágrafo único. A isenção prevista no inciso XXII do caput deste artigo 

dar-se-á mediante a apresentação da carteira de identidade provisória, qual 

seja, aquela cujas impressões digitais não possuem qualidade técnica satisfa-

tória, aferida por perito papiloscópico.

Inciso XXIII incluído pela Lei n. 10.938, de 03.11.18, efeitos a partir de 

04.12.18:

XXIII – a abertura, a inscrição, o registro, o funcionamento, o alvará, a 

licença, o cadastro, as alterações e os procedimentos de baixa e encerramen-

to, relativos ao Microempreendedor Individual.
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CAPÍTULO IV

DAS IMUNIDADES

Art. 4º São imunes de taxas:

Nova redação dada ao inciso I pela Lei n. 8.098, de 27.09.05, efeitos a 

partir de 28.09.05:

I – as petições aos poderes públicos, em defesa de direitos ou con-

tra ilegalidade ou abuso de poder;

Redação original, efeitos até 27.09.05

I – as petições aos poderes públicos, para defesa de direitos contra ilega-

lidade ou abuso de poder;

II – o fornecimento de certidões por qualquer repartição, para comprova-

da defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal do 

requerente;

III – as ações relativas ao habeas corpus, ao habeas data e à ação popular.

CAPÍTULO V

DOS CONTRIBUINTES

Art. 5º São contribuintes das taxas de que trata esta Lei, as pessoas físi-

cas ou jurídicas, em razão do exercício do Poder de Polícia ou pela utilização, 

efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ou 

postos a sua disposição.

Parágrafo único. revogado pela Lei n. 7.564, de 18.11.2003,efeitos a 

partir de 19.11.03:

Parágrafo único. Revogado.

Redação original, efeitos até 18.11.03::

Parágrafo único. O contribuinte da Taxa de Segurança Contra Sinistro – 

TSCS, é o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, 

de imóveis edificados nos municípios enquadrados no § 1º, inciso I do art. 1º.
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CAPÍTULO VI

DO RECOLHIMENTO

Art. 6º O pagamento das taxas realizar-se-á através de documento pró-

prio aprovado pela Secretaria de Estado da Fazenda e será efetuado junto às 

agências do Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES, ou à rede ban-

cária autorizada.

Parágrafo único. O pagamento das taxas de que trata o caput deste artigo 

não se aplicará aos prestadores de serviços que prestam serviços para órgãos 

públicos estaduais. Estes receberão pelos serviços prestados direto ao consu-

midor, respeitando a tabela de taxas estipulada pelo Poder Executivo Estadual.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

Art. 7º O recolhimento das taxas a que se refere a Tabela IV será feito 

pelos contribuintes, no ato da expedição do alvará de licenciamento, em rela-

ção aos produtos ou subprodutos florestais extraídos, usados, transformados, 

empregados ou vendidos e no uso de fogo controlado.

Parágrafo único. As pessoas jurídicas com consumo anual superior a 6.000 

m³ (seis mil metros cúbicos) de lenha ou torete, 4.000 m³ (quatro mil metros 

cúbicos) de toras ou 12.000 m³ (doze mil metros cúbicos) de carvão poderão 

recolher a taxa de que trata o caput deste artigo até o 15º (décimo quinto) 

dia útil do mês posterior ao de ocorrência do fato gerador.

Art. 8º Para cobrança das taxas de que trata a Tabela VI desta Lei, o Po-

der Executivo, no prazo de até 60 (sessenta) dias, regulamentará a forma de 

enquadramento das atividades potencialmente poluidoras e degradoras, le-

vando-se em consideração o potencial poluidor e degrador, inclusive, o porte 

empreendimento.

Art. 9º Para concessão das licenças de localização de instalação e de 

operação que necessitem de apresentação e análise de estudo de impacto 
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ambiental, serão cobrados custos adicionais de no máximo 10 (dez) vezes o 

valor correspondente ao da classe do seu enquadramento de acordo com a 

Tabela VI, mencionada no artigo anterior.

CAPÍTULO VIII

DAS PENALIDADES

Art. 10. A falta de pagamento de taxa, no todo ou em parte, implicará em 

multa a igual a 100% (cem por cento) do valor não recolhido, atualizado de 

acordo com a norma legal vigente à época do seu pagamento.

Inciso I revogado pela Lei n. 7.564, de 18.11.2003, efeitos a partir de 

19.11.03:

I – Revogado.

Redação original, efeitos até 18.11.03:

I – o contribuinte inadimplente da taxa prevista no art. 1º, inciso I Taxa de 

Segurança Contra Sinistro – TSCS:

a) incidirá multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês;

b) será inscrito na dívida ativa estadual;

c) ficará negativado junto ao CBMES para efeito de emissão de certidão 

de vistoria.

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11. As empresas que comprovarem reflorestamento na mesma pro-

porção de seu consumo anual de produto ou subproduto florestal poderão ter 

direito à redução de 50% (cinquenta por cento) do valor da Taxa de que trata 

a Tabela IV, mediante ato do órgão competente.
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Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica quando o 

reflorestamento não for feito com plantas nativas.

§ 1º incluído pela Lei n. 9.074-R, de 08.12.08, efeitos a partir de 09.12.08:

§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica quando o refloresta-

mento não for feito com plantas nativas.

§ 2º incluído pela Lei n. 9.074-R, de 08.12.08, efeitos a partir de 09.12.08:

§ 2º Exclui-se do cálculo a que se aplica o desconto previsto no caput des-

te artigo, a área equivalente a 20% (vinte por cento) do total de propriedade 

das empresas, referente à reserva legal obrigatória, conforme definido pela 

Lei n. 4.771, de 15.9.1965, que instituiu o Código Florestal Brasileiro

Art. 12. O servidor público ou qualquer autoridade estadual que praticar 

atos sujeitos à taxa sem exigi-la, responderá solidariamente com sujeito pas-

sivo, inclusive pela multa, sem prejuízo das sanções administrativas.

Art. 13. A fiscalização do pagamento das taxas de que trata esta Lei, será 

exercida em geral, por todos os servidores do Estado e, especialmente, pelas 

autoridades fiscais, policiais e judiciárias.

I – os órgãos da administração direta e autárquica, ficam obrigados a 

encaminhar relatório dos recolhimentos de taxas à Subsecretaria de Estado 

da Receita até o 15º (décimo quinto) dia do mês seguinte da efetivação do 

recolhimento;

II – quando expressamente determinado pelo Subsecretário da Receita, 

os Agentes de Tributos Estaduais, níveis II e III, procederão à auditoria da 

cobrança e do recolhimento das taxas no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Nova redação dada ao art. 14 pela Lei n. 8.098, de 27.09.05, efeitos a 

partir de 28.09.05:

Art. 14. Não caberá restituição de taxa recolhida, salvo nos casos em 

que o respectivo serviço não for efetivamente prestado ou disponibilizado ao 

contribuinte.

Redação original, efeitos até 27.09.05:
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Art. 14. Salvo se as autoridades se negarem a praticar o ato solicitado ou 

a prestarem o serviço relacionando com o pagamento, não caberá restituição 

de taxa recolhida.

Art. 15. Fica o Poder Executivo, mediante ato do Secretário de Estado da 

Fazenda, autorizado a especificar códigos para as taxas elencadas nesta Lei.

Art. 16. Permanecem sujeitas à legislação específica as taxas arrecada-

das pelos órgãos da administração indireta não incluídas nesta Lei.

Nova redação dada ao art. 17 pela Lei n. 10.090, de 03.10.13, efeitos a 

partir de 01.01.13:

Art. 17. A Secretaria de Estado da Fazenda deverá repassar, mensalmen-

te, ao Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN os valores das taxas ar-

recadadas decorrentes da Tabela III desta Lei, alterada pela Lei n. 9.774 de 

28.12.2011, até 50% (cinquenta por cento) do valor apurado no mês anterior.

Parágrafo único. Os valores de que trata o caput deste artigo serão defini-

dos na Proposta Orçamentária Estadual de cada exercício financeiro.

Redação original, efeitos até 31.12.12:

Art. 17. A Secretaria de Estado da Fazenda deverá repassar, mensalmen-

te, ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN – os valores arrecadados 

decorrentes da Tabela III, 50% (cinquenta por cento) da receita líquida do 

mês anterior.

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá 

efeitos para fatos geradores que ocorram a partir de 01.01.2002.

Art. 19. Permanecem em vigor:

I – O art. 7º da Lei n. 6.520, de 26.12.2000.

Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Leis n. 

4.861/93, n. 6.052/99, n. 6.062/99, e n. 6.520/00.

Ordeno, portanto, a todas as autoridades que a cumpram e a façam cum-

prir como nela se contém.

O Secretário de Estado da Justiça faça publicá-la, imprimir e correr.
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Palácio Anchieta, em Vitória, 27 de dezembro de 2001.

JOSÉ IGNACIO FERREIRA

Governador do Estado

EDSON RIBEIRO DO CARMO

Secretário de Estado da Justiça

PEDRO DE OLIVEIRA

Secretário de Estado do Planejamento

JOÃO LUIZ DE MENEZES TOVAR

Secretário de Estado da Fazenda

MÁRIO RODRIGUES LOPES

Secretário de Estado da Segurança Pública

MARCELINO AYUB FRAGA

Secretário de Estado da Agricultura

NILTON GOMES OLIVEIRA

Secretário de Estado de Saúde
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TAXAS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PELA 

UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESPE-

CÍFICOS E DIVISÍVEIS, PRESTADOS AO CONTRIBUINTE OU POSTOS 

A SUA DISPOSIÇÃO.

TABELA I

SESP/OUTROS

CLASSIFI-CAÇÃO FATO GERADOR
VALOR 

EM VRTE

 ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO ANUAL DE:  

1
1.1
1.2

1.3

Alto-falantes fixos ou móveis para propaganda em geral
Até 05 alto-falantes
De 05 a 10 alto-falantes

Acima de 10 alto-falantes

 
27
54

136

2
2.1
2.2

2.3

Alto-falantes fixos ou móveis para diversões
Até 05 alto-falantes
De 05 a 10 alto-falantes

Acima de 10 alto-falantes

 
40
80

201

3
Boate, "music-hall", "grill-room", "drive-in", uisqueria, "dancing", "taxi-girl", 

discoteca, bar musical noturno, restaurante dançante e similares

 

201

4
Exposição ou exibição de espécimes teratológicos, faquirismo, metamorfose, 

ilusionismo, museu de cera, etc

 

68

5

5.1

Cinemas, teatros e similares com lotação de até 300 lugares

Com lotação superior a 300 lugares

136

201

6
6.1

6.1.1
6.1.2

6.2

Jogos de habilidades explorados por pessoa física ou jurídica:
Através de equipamento, máquina, aparelhos ou mesa:
Manual, por unidade
Elétricos,  mecânicos, eletro-mecânicos MPE ou eletrônicos, por unidade

Jogos de bocha, bolão, boliche e congêneres que não sejam instalados em 

sociedades recreativas regularizadas na Polícia Civil, por unidade

 
 

68
136

 

268

7

Execução musical fonomecânica e sem locutor, por eletrola, gravador de 

alto-falante ou similares. Em casas de comércio e que não seja efetivada em 

cabine indevassável

 

136

8

Orquestra, conjunto musical, música mecânica ou eletrônica, com ou sem 

inserção de moeda em bar, confeitaria, leiteria, sorveteria, lancheria ou em 

outros estabelecimentos congêneres

 
 

201
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9 Pistas de patinação 201

10
Para funcionamento de diversões públicas, inclusive Parques Aquáticos, em 

caráter permanente

 

350

11
Para funcionamento de diversões públicas remuneradas, previstas nesta 

Tabela, até 30 dias (Circos e Parques)

 

201

12
12.1
12.2
12.3

12.4

Bailes públicos ou populares, com  cobrança de ingressos, mesas e convites:
Com lotação até 200 pessoas
Com lotação de 201 a 500 pessoas
Com lotação de 501 a 1.000 pessoas

Com lotação acima de 1.000 pessoas

 
34
68

136

272

13 Ensaios carnavalescos em locais fechados por 30 dias 136

14 Para realização de bailes carnavalescos, até 04 funções 268

15

Para funcionamento anual, exceto período de carnaval, de associações 

recreativas e clubes, sem finalidade lucrativa, organizada sob forma de 

sociedade civil

 

68

16 Para saída de ranchos e cordões carnavalescos, durante os dias de carnaval 27

17

 

Para funcionamento de bilhares e "sinuca", bilhares ou bilhar americano, 

explorado por pessoa física ou jurídica, não instalados em sociedades 

recreativas regularizada na Polícia Civil, por mesa:

 
 

108

18
18.1
18.2

18.3

Hospedagem – alvará anual
Hotéis com até 20 unidades habitacionais
Hotéis com 21 a 50 unidades habitacionais

Acima de 50 unidades habitacionais

 
150
350

550

19
19.1
19.2

19.3

Motéis - alvará anual
Com até 20 unidades habitacionais
de 21 a 50 unidades habitacionais

Acima de 50 unidades habitacionais

 
250
450

650

20 Para funcionamento de pensões e similares – alvará anual 27

21
21.1
21.2
21.3

21.4

SHOWS
Com lotação até 1.000 pessoas
Com lotação de 1.001 a 3.000 pessoas
Com lotação de 3.001 a 5.000 pessoas

Com lotação acima de 5.000 pessoas

 
268
535

1070

2007

22 Por serviços especiais de divulgação de fato delituoso 17
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ATOS RELATIVOS A POLÍCIA TÉCNICA-CIENTÍFICA

23            Departamento de Identificação

23.1 Atestados 7

23.2 Certidões e cancelamentos de notas criminais 17

23.3 Cédula de Identidade - 1ª via 7

23.4 Cédula de Identidade - 2ª via 17

23.5 Confirmação, recolhimento de identidade e impressão digital 17

24 Departamento Médico – Legal

24.1 Laudo de qualquer exame 17

24.2 Laudo de necropsia com ou sem exumação para atender interesse particular 17

25 Departamento de Criminalística

25.1 Laudo de exame pericial com até 04 fotos  dentro da área 
metropolitana

34

25.2 Laudo de exame pericial com até 04 fotos  no interior do Estado 34

25.3 Laudo de exame documentoscópico com até 04 fotos 34

25.4 Fotografias, por unidade 7

ATOS RELATIVOS A ESCOLA DE POLÍCIA CIVIL (ACADEPOL)

26 Inscrição para instrução de vigilante por aluno

26.1 Curso de formação 17

26.2 Curso de treinamento 7

26.3 Curso de especialização 34

26.4 Reciclagem 17

26.5 Expedição de 2ª via de Certificado de Conclusão de Curso 17

26.6 Elaboração e fiscalização de exame psicotécnico 17
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ATOS RELATIVOS A SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA ESPECIALIZADA

27 Alvará

27.1
27.2

27.3

27.4

27.5

27.6
27.7

Para funcionamento e cadastro de escola para curso de detetives particulares
Subitem 27.2 revogado pela Lei n.º 9.723, de 01.11.11, efeitos a partir de 
04.11.11
Redação original, efeitos até 03.11.11
Para funcionamento e cadastro de estabelecimentos que comercializem ou 
importem armas de fogo e munições (Trienal)
Para funcionamento e cadastro de estabelecimentos industriais e comerciais de 
produtos controlados (Trienal)
Para funcionamento e cadastro de pedreiras, empresas de demolição e 
desmontes (Trienal)
Para funcionamento e cadastro de comércio de fogos de artifícios (Anual)
Para funcionamento e cadastro de oficina de armeiro (Trienal)
Para funcionamento e cadastro de empresas que exercam atividades com 
proteções balísticas, blindagem em geral para carros de passeio e coletes a 
prova de balas (Trienal)

136

200

200

200

100

200

200

28 Expedição de carteira de “Blaster” 34

29 Item 29 revogado pela Lei n.º 9.723, de 01.11.11, efeitos a partir de 04.11.11
Redação original, efeitos até 03.11.11
Cadastramento de clínicas psicológicas (anual)

150

30

30.1
30.2

Item 30 revogado pela Lei n.º 9.723, de 01.11.11, efeitos a partir de 04.11.11
Redação original, efeitos até 03.11.11
Registro de arma de fogo:
Arma curta (idem 2ª via)
Arma longa (idem 2ª via)

100
80

31

31.1
31.2

Item 31 revogado pela Lei n.º 9.723, de 01.11.11, efeitos a partir de 04.11.11
Redação original, efeitos até 03.11.11
Transferência de registro de arma:
Arma curta
Arma Longa

100
80

32 Item 32 revogado pela Lei n.º 9.723, de 01.11.11, efeitos a partir de 04.11.11
Redação original, efeitos até 03.11.11
Porte ou renovação de armas (Anual)

150

33 Item 33 revogado pela Lei n.º 9.723, de 01.11.11, efeitos a partir de 04.11.11
Redação original, efeitos até 03.11.11
Autorização  para trânsito de armas de fogo (mensal)

20

34 Requerimento 17
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REGISTRO, LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS OU 

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EM VIGILÂNCIA OSTENSIVA E TRANS-

PORTES DE VALORES E NUMERÁRIOS OU AINDA, EMPRESAS OU EN-

TIDADES QUE MANTENHAM ESTAS ATIVIDADES

35 Pelo registro inicial e sua revalidação anual 136

36 Pelo alvará de funcionamento de empresa 272

37 Pela vistoria de armamento e munição, por ano 204

38

38.1

38.2

38.3
38.4

Pela licença para orientação, controle e fiscalização de pessoal destinado 

ao serviço anual

Até 100 vigilantes

De 101 a 300 vigilantes

De 301 a 500 vigilantes
Acima de 500 vigilantes

272

544

850
1.275

39 Atestado de regularidade das empresas de vigilância 136

40
40.1

Alvará para veículo blindado transporte de valores
Para revalidação

272
136

41

41.1
41.2

Expedição de carteira de vigilante por carteira expedida:

1ª via
2ª via

17
34

42 Licença anual para funcionamento de empresas fornecedoras, locadoras 
ou instaladoras de sistema de alarme para entidades financeiras 278

43 Laudo de vistoria 7

44 Autenticação por carimbo, chancela mecânica ou eletrônica, ou selo em 
papel de segurança

1

45 De atestado de antecedentes 7

REQUERIMENTOS EM GERAL

46 De entrega de volumes e objetos apreendidos ou achados 7

47 De identificação de natureza civil 7

48 De recolhimento de identidade ou impressão digital 7
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TERMOS EM GERAL

49

49.1

49.2

49.3

49.4

49.5

49.6

49.7
49.8

Termos:
De abertura e encerramentos de livros para registros de hóspedes em hotéis, 

pensões, dormitórios e similares, por termo

De entrega de volumes e objetos apreendidos ou achados

De identificação de natureza civil

De recolhimento de identidade ou impressão digital
De abertura e encerramento de livros destinados ao registro de receituário, por 

termo

De transferência nos livros de registro de receituário de tóxicos
De abertura e encerramento de livro de registro de Controle de Veículos, em 

oficinas de desmanches e/ou comercialização de peças usadas de veículos
Outros não especificados

27

7

7

34

34

34

34
34

VALORES PRATICADOS PELA DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE 

VEÍCULOS

50 Laudo de vistoria 41

51 Certidão negativa de furtos e roubos de veículos 55

52 Informações do RENAVAM, por unidade 5

53 Baixa em restrição interestadual e devolução de veículo 20

54

54.1
54.2

Deslocamento de Vistoriadores requerido por terceiros:

Na Grande Vitória
Para o Interior

20
50

55

55.1
55.2

Alvará de Cadastramento e Fiscalização (Anual):

Oficina de desmonte e/ou comercialização de peças usadas de veículos
Agências de revenda de veículos

250
320

56 Certidão de não localização de veículo 20

57 Rebocamento de veículo 30

58 Quilometro rodado de guincho 2

59

59.1
59.2

Utilização de pátio de estacionamento oficial (diárias)

Veículos de passeio
Ônibus e caminhões

5
10

60 Requerimentos em Geral 17

61 Declarações diversas 10
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TAXAS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PELA 

UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESPE-

CÍFICOS E DIVISÍVEIS, PRESTADOS AO CONTRIBUINTE OU POSTOS 

A SUA DISPOSIÇÃO.

TABELA II

SESP / SEFA / OUTROS

CLASSIFICAÇÃO FATO GERADOR VALOR 
EM VRTE

1 Apostila, por folha 0,350

2 Arquivamento por solicitação da parte 17

3 Atestado 7

4 Autenticação por carimbo, chancela mecânica ou eletrônica, ou selo fiscal 
em papel de segurança 1

5

5.1
5.2

Avaliação, em área:

Urbana
Rural

17
34

6

6.1

6.2

6.3
6.4

Certificados e laudos:
De vistoria (pareceres ou respostas de quesitos em vistorias) com 

arbitramento ou sem ele para verificação de qualquer fato
De retificação de nome ou assentamento no órgão próprio (Obs.: 
não haverá cobrança no caso de erro de órgão da administração 
pública estadual) 
De baixa responsabilidade profissional
Não especificados

17

34

2
1

7 Transcrição ou cópia datilografada, por folha 17

8

8.1
8.2

Cópia reprográfica,

Até 6 folhas
A partir da 7ª folha, por folha

17
0,350

9 Contratos relativos a favores estaduais inclusive em adiantamento ou de 
inovação 34

10 Despacho com decisão definitiva em qualquer processo de arbitramento 17

11 Edital, por vez 17
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12

12.1

12.2

12

12.1

12.1.1

12.1.1.1

12.1.1.2

12.1.1.3

12.1.1.4

12.1.2

12.2
12.3

Nova redação dada ao item 12 pela Lei n.º 9.157, de 18.05.09, efeitos a 

partir de 19.05.09:

Cadastro de contribuintes do ICMS

Inscrição de contribuintes

Baixa ou reativação de inscrição cadastral

Redação anterior dada ao item 12.1.1.1 pela Lei 7.383, de
06.12.02, efeitos de 09.12.02 até 18.05.09:
Cadastro de contribuintes do ICMS

Inscrição de contribuintes:

Produtor rural, proprietário, parceiro, possuidor ou
arrendatário
Redação anterior dada ao item 12.1.1.1 pela Lei 7.383, de
06.12.02, efeitos de 09.12.02 até 18.05.09:
De área rural até 50 hectares

Redação original, efeitos até 08.12.08:

De área rural até 50 hectares

De 50,01 ate 400 ha.

De 400,01 até 700 ha.

Acima de 700 ha.
Demais contribuintes do ICMS (exceto os classificados nas posições 

12.1.1.1 a 4)

De manutenção cadastral (anual)
De baixa ou reativação de inscrição cadastral

34

34

Isento

17

34

102

136

34

17
34

13

Item 13 revogado pela Lei n.º 9.373, de 24.12.09, efeitos a partir de 

28.12.09:

Redação original, efeitos até 27.12.09:
Inscrição de contribuinte em Dívida Ativa, por dívida:

34

14 Outros tipos de inscrição 17
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15

15.1

15.2

15.3

15.4

Autenticação de:

“Termo de Abertura” de Livro Fiscal, escrituração manual, todos

“Termo de Encerramento” de Livro Fiscal, escrituração manual, todos
Itens 15.3 e 15.4 revogados pela Lei n.º 9.907, de 11.09.09, efeitos a partir 

de 12.09.12:

Redação original, efeitos até 11.09.12:
“Termo de Abertura” de Livro Fiscal, escrituração por processamento 

eletrônico de dados, todos
“Termo de Encerramento” de Livro Fiscal, escrituração por processamento 
eletrônico de dados, todos

17

17

17

17

16

16.1

16.2

16.3

16.4
16.5

Item 16 revogado pela Lei n.º 9.907, de 11.09.09, efeitos a partir de 
12.09.12:
Redação original, efeitos até 11.09.12:

Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (qualquer modelo)

Análise de equipamento para homologação, por modelo

Revisão de equipamento para homologação, por modelo

Credenciamento de estabelecimento
Vistoria em equipamento para intervenção, por equipamento 
Emissão de etiqueta autorizativa para uso, por equipamento

2000

1000

250

12
12

17.

17.1

17.2

17.2.1

17.2.2

17.2.3

17.2.4

17.3

De Procedimentos em Processos Administrativos-Fiscais:
Análise de Regime Especial para emissão de documentos fiscais ou 

escrituração fiscal, por regime requerido
Diligência ou Perícia, solicitada pelo contribuinte e deferida pela 

Coordenação de Tributação:
Estabelecimentos com faturamento anual até 144..000 VTRE , 
diligência ou perícia,  por período de apuração
Estabelecimentos com faturamento anual de 144.001 até 500.000 VRTE, 

diligência ou perícia, por período de apuração
Estabelecimentos com faturamento anual de 500.001 até 1.000.000 
VRTE, diligência ou perícia, por período de apuração
Estabelecimentos com faturamento anual acima de 1.000.001 VRTE, 

diligência ou perícia, por período de apuração
Remessa de documentos por via postal

102

17

34

68

136

6
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18

18.1
18.2

Proposta:

De concorrência pública
De qualquer natureza

17
17

19 Requerimento em geral 17

20 Retificação de qualquer documento (Obs.: não haverá cobrança no caso 
de erro de órgão da administração pública estadual) 34

21 Revalidação de qualquer documento 34

22
Serviços prestados a entidades e empresas consignatárias para 
operacionalização do desconto em folha de pagamento por linha no 
contracheque. 1

TAXAS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PELA 

UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DE SERVIÇOS PÙBLICOS ESPE-

CÍFICOS E DIVISÍVEIS, PRESTADOS AO CONTRIBUINTE OU POSTOS 

A SUA DISPOSIÇÃO

Nova redação dada pela Lei n.º 9.774, de 28.12.11, efeitos a partir de 

27.02.12:

TABELA III

DETRAN/ES

CLASSIFICAÇÃO FATO GERADOR VALOR EM 
VRTE

1 Área de Habilitação (condutores)

1.1 Permissão ou reabilitação para dirigir veículos – motoristas ou motocicletas. 108

1.2 Permissão ou reabilitação para dirigir veículos – motoristas e motocicletas. 135

1.3 2ª via da CNH ou da permissão ou alteração de dados. 55

1.4 Mudança ou adição de categoria. 77

Nova redação dada pela Lei n.º 10.388, de 10.07.15, efeitos a partir de 
01.01.16:

1.5 Renovação da CNH 56

1.5
Redação original, efeitos até 31.12.15:
Renovação da CNH. 70

1.6 Averbação da CNH de outras UF. 80

https://www.grancursosonline.com.br


2352

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

1.7 Averbação da CNH Internacional. 100

1.8 Exames médicos. 26

1.9 Exames psicotécnicos. 31

1.10 Junta médica especial. 70

Nova redação dada pela Lei n.º 10.388, de 10.07.15, efeitos a partir de 
01.01.16:

1.11 Exame teórico, pratico, avaliação de reciclagem, reprovação ou falta ao 
exame.

30

1.11
Redação original, efeitos até 31.12.15:
Exame teórico ou prático, reprovação ou falta ao exame. 30

1.12 Permissão internacional para dirigir veículos. 85

1.13 Transferência de processo de habilitação entre unidades. 60

1.14 Credenciamento de CFC, clínica ou entidades que ministram cursos. 350

1.15 Renovação do Credenciamento de CFC, clínica ou entidades que 
ministram cursos.

180

1.16 Vistoria de veículos de CFC, por unidade. 50

1.17 Emissão de credencial para Diretor ou Instrutor de CFC ou de entidades 
que ministram cursos.

20

1.18 Alteração de Contrato Social de CFC, clínica ou de entidades que 
ministram cursos.

50

1.19 Vistoria de CFC, clínica ou de entidades que ministram cursos para fins de 
credenciamento.

60

1.20 Inclusão de Diretor ou Instrutor de CFC ou de entidades que ministram 
cursos (Credenciamento ou Renovação).

20

1.21 Inclusão de profissional de clínica (Credenciamento ou Renovação). 35

1.22 Outras taxas. 20

1.23 Troca de “permissão para dirigir” por “CNH definitiva”. 45

1.24 Desmarcação de exame prático ou teórico. 11

2 Área de Licenciamento Veículos

2.1 Primeiro emplacamento. 92

2.2 Renovação Anual CRLV. 48

2.3 Transferência de propriedade. 92

2.4 Inclusão ou baixa de gravame. 52

2.5 Alteração de categoria. 95

2.6 Regravação de chassis. 60

2.7 Vistoria Especial em trânsito. 25

2.8 2ª via do CRLV. 40
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2.9 2ª via do CRV. 65

2.10 Correção do CRV (obs.: não haverá cobrança no caso de erro do órgão). 10

2.11 Extrato de cadeia sucessório do veículo. 25

2.12 Baixa de veículo. 10

2.13 Baixa do comunicado de venda. 10

2.14 Cancelamento do registro de veículo. 170

2.15 Inclusão ou Recadastramento no RENAVAM. 72

2.16 Averbação (Recibo vencido). 61

2.17 Credenciamento de despachante titular. 220

2.18 Credenciamento de despachante auxiliar. 70

2.19 Renovação do Credenciamento de despachante titular. 90

2.20 Renovação do Credenciamento de despachante auxiliar. 35

2.21 Certidões, Declarações, nada consta ou consulta ao terminal. 7

2.22 Credenciamento de Agente Financeiro. 600

2.23 Credenciamento de indústria de placas. 430

2.24 Outras Taxas. 20

2.25 Transferência de veículos automotores destinados à revenda para 
concessionários, distribuidores autorizados ou revendedores.

10

2.26 Alteração de característica. 95

2.27 Rebocamento de veículos de duas ou três rodas. 20

2.28 Rebocamento de veículos de duas ou três rodas em estacionamento 
proibido.

30

2.29 Rebocamento de veículos de quatro rodas ou mais, com até 3.500 kg. 30

2.30 Rebocamento de veículos de quatro rodas ou mais, com até 3.500 kg, em 
estacionamento proibido.

45

2.31 Rebocamento de veículos de quatro rodas ou mais, acima de 3.500 kg. 60

2.32 Rebocamento de veículos de quatro rodas ou mais, em estacionamento 
proibido, acima de 3.500 kg.

90

2.33 Acréscimo por km rodado (veículos de duas ou três rodas). 2

2.34 Acréscimo por km rodado (veículos de quatro rodas ou mais, de até 3.500 
kg).

3

2.35 Acréscimo por km rodado (veículos de quatro rodas ou mais, acima de 
3.500 kg).

6

2.36 Estadia de veículos (por dia ou fração - veículos de duas ou três rodas). 10

2.37 Estadia de veículos (por dia ou fração - veículos de quatro rodas ou mais, 
de até 3.500 kg).

15

2.38 Estadia de veículos (por dia ou fração - veículos de quatro rodas ou mais, 
acima de 3.500 kg).

30
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2.39 Renovação de credenciamento de indústria de placas. 180

2.40 Renovação de credenciamento de agente financeiro. 220

2.41 Credenciamento de pátio. 350

2.42 Renovação de credenciamento de pátio. 180

2.43 Vistoria de pátio. 60

2.44 Credenciamento de empresa especializada em regravação de chassis. 350

2.45 Registro de contratos - garantia fiduciária, arrendamento mercantil, 
reserva de domínio ou penhor.

100

2.46 Renovação de credenciamento de empresa especializada em regravação 
de chassis.

180

2.47 Inclusão, substituição ou gravação de motor. 25

3        Área de Serviços Diversos

3.1 Cadastro de fornecedor. 44

3.2 Certidões. 17

3.3 Postagem de documentos. 6

3.4 Outras taxas. 20

4  Áreas de Transporte Escolar

4.1 Registro de pessoa física ou jurídica no transporte escolar. 240

4.2 Certificado de registro de empresa/empreendedor individual. 43

4.3 Vistoria de veículo (por veículo). 50

4.4 Baixa de veículo/empresa. 10

4.5 Outras taxas. 20

4.6 Renovação de registro de pessoa física ou jurídica no transporte escolar. 70

4.7 Inclusão de veículo na empresa de transporte escolar. 10

4.8 Termo de autorização para condução de transporte escolar. 10

Redação original, efeitos até 26.02.12:
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TABELA III

DETRAN / ES

Classificação FATO GERADOR VALOR EM 
VRTE

1 Área de habilitação (condutores)

1.1 Permissão ou reabilitação para dirigir veículos - motoristas ou motocicletas 85

1.2 Permissão ou reabilitação para dirigir veículos - motoristas e 
motocicletas

115

1.3 2ª via da C.N.H. ou da permissão ou alteração de dados 35

1.4 Emissão da permissão para dirigir veículos ou da C.N.H. 35

1.5 Mudança ou adição de categoria 57

1.6 Renovação da C.N.H. 40

1.7 Averbação da C.N.H. de outra UF 80

1.8 Averbação da C.N.H. Internacional 100

1.9 Exames médicos 26

1.10 Exames psicotécnicos 31

1.11 Junta médica especial 70

1.12 Exame teórico ou prático, reprovação ou falta ao exame 35

1.13 Licença de aprendizagem 13

1.14 Permissão internacional para dirigir veículos 85

1.15 Transferência de processo de habilitação entre unidades 60

1.16 Credenciamento de CFC para fins de renovação de C.N.H. 300

1.17 Credenciamento de CFC ou Clínica 350

1.18 Renovação Anual do Credenciamento de CFC ou Clínica 180

1.19 Vistoria de veículo de CFC, por unidade 50

1.20 Emissão de credencial Diretor ou Instrutor de CFC 35

1.21 Alteração de Contrato Social de CFC ou Clínica 50

1.22 Vistoria de CFC ou Clínica 150

1.23 Inclusão de Diretor ou Instrutor de CFC (Credenciamento ou Renovação) 35

1.24 Inclusão de profissional de Clínica (Credenciamento ou Renovação) 70

1.25 Inclusão ou recadastramento no REFOR 72

1.26 Outras taxas 20
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2 Área de licenciamento veículos

2.1 Primeiro emplacamento sem gravame 72

2.2 Primeiro emplacamento com gravame 104

2.3 Emissão do CRV ou CRLV 25

2.4 Renovação Anual CRLV 28

2.5 Renovação Anual CRLV com restrição judicial 30

2.6 Transferência sem gravame 72

2.7 Transferência com gravame 104

2.8 Inclusão ou baixa de gravame 32

2.9 Alteração de categoria ou característica 80

2.10 Regravação de Chassis 45

2.11 Vistoria Domiciliar 40

2.12 Vistoria Especial em Trânsito 25

2.13 2ª via do CRLV 25

2.14 2ª via do CRV 50

2.15 Autenticação de CRLV 3

2.16 Correção do CRV (Obs.: não haverá cobrança no caso de erro do órgão) 10

2.17 DPPO – documento provisório de porte obrigatório 15

2.18 Extrato de cadeia sucessória do veículo 25

2.19 Suspensão temporária de tributos 50

2.20 Rebocamento de veículos 30

2.21 Acréscimo por Km rodado 2

2.22 Estadia de veículos (por dia ou fração) 10

2.23 Baixa de veículo 10

2.24 Inclusão ou baixa do comunicado de venda 10

2.25 Cancelamento do registro do veículo 170

2.26 Inclusão ou Recadastramento no RENAVAM 72

2.27 Averbação (Recibo vencido) 40

2.28 Credenciamento de despachante titular 220

2.29 Credenciamento de despachante auxiliar 70

2.30 Renovação do Credenciamento de despachante titular 90

2.31 Renovação do Credenciamento de despachante auxiliar 35

2.32 Certidões, Declarações, Nada Consta ou Consulta ao Terminal 17

2.33 Credenciamento de financeira 600

2.34 Credenciamento de indústria de placas 430
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2.35 Emissão de notificação 8

2.36 Outras taxas 20

Item 2.37 incluído pela Lei n.º 9.295, de 02.09.09, efeitos de 04.09.09 até 

26.02.12:
Vide arts 2.º a 4.º da Lei n.º 9.295.

2.37 Transferência de veículos automotores destinados à revenda para 
concessionários, distribuidores autorizados ou revendedores.

10

3 Área de serviços diversos

3.1 Cadastro de fornecedor 44

3.2 Certidões 17

3.3 Item 3.3 revogado pela Lei n.º 9.373, de 24.12.09, efeitos de 28.12.09 até 

26.02.12:

Redação original, efeitos até 27.12.09:
Postagem de documentos

6

3.4 Outras taxas 20

4 Áreas de Transporte Escolar

4.1 Registro de veículo/empresa transporte escolar 478

4.2 Certificado de registro de empresa 48

4.3 Vistoria de veículo – município de Vitória (por veículo) 50

4.4 Vistoria de veículo – fora do município de Vitória (por veículo) 80

4.5 Baixa de veículo/empresa 47

4.6 2ª via – certificado de vistoria 19

4.7 Autorização provisória 48

4.8 Outras taxas 20

Nova redação dada a Tabela IV pela Lei n.º 10.159, de 27.12.13, efeitos 

a partir de 01.04.14:
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TABELA IV

SEAG / IDAF / OUTROS

CLASSIFICAÇÃO FATO GERADOR UNIDADE VALOR 
EM VRTE

1 Licença/renovação

1.1 Programa/projeto de florestamento/reflorestamento (por 
área útil do empreendimento)

1.1.1 Licença prévia

1.1.1.1 Acima de 100 até 300 ha licença 550,00

1.1.1.2 Acima de 300 até 1.500 ha licença 1.100,00

1.1.1.3 Acima de 1.500 até 3.000 ha licença 2.200,00

1.1.1.4 Acima de 3.000 até 5.000 ha licença 3.300,00

1.1.1.5 Acima de 5.000 ha licença 8.800,00

1.1.2 Licença de operação

1.1.2.1 Acima de 100 até 300 ha licença 1.100,00

1.1.2.2 Acima de 300 até 1.500 ha licença 2.200,00

1.1.2.3 Acima de 1.500 até 3.000 ha licença 4.400,00

1.1.2.4 Acima de 3.000 até 5.000 ha licença 6.600,00

1.1.2.5 Acima de 5.000 ha licença

1.2 Empreendimentos de recursos hídricos (barragens)

1.2.1 Licença única licença Isento

1.2.2 Licença prévia licença Isento

1.2.3 Licença de instalação licença Isento

1.2.4 Licença de operação licença Isento

2 Autorização

2.1 Exploração de produtos e subprodutos florestais

2.1.1 Carvão vegetal

2.1.1.1 Espécies exóticas m³ 0,35

2.1.1.2 Espécies nativas m³ 1,00

2.1.2 Lenha e/ou toretes

2.1.2.1 Espécies exóticas m³ 0,22

2.1.2.2 Espécies nativas m³ 0,79

2.1.3 Madeira em Toras
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2.1.3.1 Jacarandá da Bahia m³ 120,00

2.1.3.2 Macanaíba / Peroba / Braúna / Jequitibá m³ 12,00

2.1.3.3 Outras madeiras de uso nobre m³ 6,00

2.1.3.4 Madeira branca (nativa) m³ 4,00

2.1.3.5 Espécies exóticas m³ 1,00

2.1.3.6 Outras espécies plantadas m³ 1,00

2.1.4 Achas, mourões e escoras

2.1.4.1 Achas e mourões

2.1.4.1.1 Braúna e sapucaia dz 1,20

2.1.4.1.2 Camará dz 0,40

2.1.4.1.3 Outras espécies nativas dz 1,00

2.1.4.1.4 Espécies exóticas dz 0,11

2.1.4.2 Escoramento/andaime

2.1.4.2.1 Espécies nativas dz 1,00

2.1.4.2.2 Espécies exóticas ou nativas plantadas dz 0,25

2.1.5 Postes

2.1.5.1 Espécies nativas m 1,00

2.1.5.2 Espécies exóticas ou nativas plantadas m 0,15

2.1.6 Cascas, folhas, mudas/plantas e sementes

2.1.6.1 Cascas de essências florestais arroba 2,00

2.1.6.2 Folhas de essências florestais t 10,00

2.1.6.3 Sementes de essências florestais kg 0,50

2.1.6.4 Plantas ornamentais planta 1,00

2.1.7 Palmito

2.1.7.1 Espécies nativas dz 3,00

2.1.7.2 Espécies exóticas ou nativas plantadas dz 0,25

2.2 Uso de fogo controlado (por ha ou fração de ha da área 
autorizada)

2.2.1 Até 5,00 ha (taxa mínima) área 5,00

2.2.2 Acima de 5,00 ha (acréscimo por ha sobre a taxa mínima)

2.2.2.1 Restos de cultura/exploração ha 1,00

2.2.2.2 Pastagem ha 0,75

2.2.2.3 Cana de açúcar ha 0,50

2.2.2.4 Espécies prejudiciais/outras finalidades ha 1,00
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3 Vistoria Técnica

3.1 Para exploração florestal, fomento florestal, demarcação/
constatação/certificação /Reserva Legal/Cadastro Ambiental 
Rural, laudos técnicos, sindicância ou perícia com emissão de 
laudo/parecer (sobre a área total da propriedade)

3.1.1 Primeira vistoria

3.1.1.1 Até 10 ha vistoria 20,00

3.1.1.2 Acima de 10 até 30 ha vistoria 25,00

3.1.1.3 Acima de 30 até 50 ha vistoria 30,00

3.1.1.4 Acima de 50 até 75 ha vistoria 40,00

3.1.1.5 Acima de 75 até 100 ha vistoria 50,00

3.1.1.6 Acima de 100 ha ha 0,55

3.1.2
Segunda vistoria em diante (apenas para exploração 
florestal em propriedades rurais, cuja última vistoria 
ocorreu há menos de dois anos)

3.1.2.1 Até 100 ha vistoria 20,00

3.1.2.2 Acima de 100 ha vistoria 50,00

3.1.3 Para registro no Cadastro Ambiental Rural - CAR e afins 
(previstos no art. 8.º, do Decreto n.º 3.346-R, de 11 de julho 
de 2013)

Isento

3.2 Para uso do fogo (por ha ou fração de ha da área requerida)

3.2.1 Até 5 ha vistoria 10,00

3.2.2 Acima de 5 até 10 ha vistoria 20,00

3.2.3 Acima de 10 até 50 ha vistoria 30,00

3.2.4 Acima de 50 até 100 ha vistoria 35,00

3.2.5 Acima de 100 ha ha 0.35

3.3 Para implantação de loteamento, empreendimento e afins 
(por ha ou fração de ha da área total da propriedade/
propriedades)

3.3.1 Até 10 ha vistoria 726,00

3.3.2 Acima de 10 até 20 ha vistoria 968,00

3.3.3 Acima de 20 até 30 ha vistoria 1.210,00

3.3.4 Acima de 30 ha ha 48,40

3.4 Para implantação/ampliação de plantas industriais, portos e 
afins (por ha ou fração de ha da área total do empreendimento)

3.4.1 Até 1 ha vistoria 484,00

3.4.2 Acima de 1 até 5 ha vistoria 605,00

3.4.3 Acima de 5 até 10 ha vistoria 726,00
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3.4.4 Acima de 10 ha ha 72,60

3.5 Para licenciamento de barragens Isento

3.6
Para implantação/ampliação/manutenção de estradas, linhas 
de transmissão, ferrovias e dutos em geral e assemelhados 
(por km ou fração de km)

3.6.1 Implantação ou ampliação km 165,00

3.6.2 Manutenção km 55,00

3.7 Para o Programa Caminhos do Campo Isento

4 Registro e renovação anual de registro de produtor, 
consumidor e extrator de produtos e subprodutos florestais e 
registro de motosserra

4.1 Produtor

4.1.1 Produtor de carvão vegetal

4.1.1.1 Classe I (consumo maior ou igual a 12000 st de lenha) registro 550,00

4.1.1.2 Classe II (consumo entre 600 e 12000 st de lenha) registro 250,00

4.1.1.3 Classe III (consumo menor ou igual a 600 st de lenha) registro 50,00

4.1.2 Produtor de mudas e sementes florestais registro 50,00

4.2 Consumidor

4.2.1 Carvão vegetal/moinha/briquetes/peletes de carvão e 
similares

4.2.1.1 Classe I (consumo maior ou igual a 4000 mdc) registro 500,00

4.2.1.2 Classe II (consumo entre 200 e 4000 mdc de lenha) registro 300,00

4.2.1.3 Classe III (consumo menor ou igual a 200 mdc de lenha) registro 100,00

4.2.2 Lenha/toretes/briquetes/cavaco/serragem e similares

4.2.2.1 Classe I (consumo maior ou igual a 12000 st de lenha) registro 450,00

4.2.2.2 Classe II (consumo entre 600 e 12000 st de lenha) registro 200,00

4.2.2.3 Classe III (consumo menor ou igual a 600 st de lenha) registro 50,00

4.2.3 Construção de edifícios e obras de infraestruturas

4.2.3.1 Classe I (consumo maior ou igual a 6000 m³ de madeira) registro 500,00

4.2.3.2 Classe II (consumo entre 600 e 6000 m³ de madeira) registro 200,00

4.2.3.3 Classe III (consumo menor ou igual a 600 m³ de madeira) registro 100,00

4.3 Fabricante/beneficiador/processador/desdobrador

4.3.1 Serraria

4.3.1.1 Classe I (consumo maior ou igual a 6000 m³ de madeira) registro 450,00

4.3.1.2 Classe II (consumo entre 600 e 6000 m³ de madeira) registro 200,00

4.3.1.3 Classe III (consumo menor ou igual a 600 m³ de madeira) registro 100,00
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4.3.2 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de 
papel

4.3.2.1 Classe I (consumo maior ou igual a 6000 m³ de madeira) registro 350,00

4.3.2.2 Classe II (consumo entre 600 e 6000 m³ de madeira) registro 200,00

4.3.2.3 Classe III (consumo menor ou igual a 600 m³ de madeira) registro 100,00

4.3.2.4 Fabricação de papel e papelão registro 100,00

4.3.3 Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira 
compensada, prensada e aglomerada

4.3.3.1 Classe I (consumo maior ou igual a 6000 m³ de madeira) registro 350,00

4.3.3.2 Classe II (consumo entre 600 e 6000 m³ de madeira) registro 200,00

4.3.3.3 Classe III (consumo menor ou igual a 600 m³ de madeira) registro 100,00

4.3.4 Fabricação estrutura de madeira e de artigos de carpintaria 
para construção

4.3.4.1 Classe I (consumo maior ou igual a 6000 m³ de madeira) registro 350,00

4.3.4.2 Classe II (consumo entre 600 e 6000 m³ de madeira) registro 200,00

4.3.4.3 Classe III (consumo menor ou igual a 600 m³ de madeira) registro 100,00

4.3.5 Fabricação de artefatos de madeira

4.3.5.1 Classe I (consumo maior ou igual a 6000 m³ de madeira) registro 500,00

4.3.5.2 Classe II (consumo entre 600 e 6000 m³ de madeira) registro 250,00

4.3.5.3 Classe III (consumo menor ou igual a 600 m³ de madeira) registro 100,00

4.3.5.4 Empacotador de carvão vegetal registro 50,00

4.3.6 Usina de Preservação da Madeira

4.3.6.1 Classe I (consumo maior ou igual a 6000 m³ de madeira) registro 500,00

4.3.6.2 Classe II (consumo entre 600 e 6000 m³ de madeira) registro 250,00

4.3.6.3 Classe III (consumo menor ou igual a 600 m³ de madeira) registro 100,00

4.4 Extrator

4.4.1 Extrator de madeira registro 50,00

4.4.2 Extrator de produtos não madeireiros registro 20,00

4.5 Comerciantes

4.5.1 Atacadista de produto e subproduto florestal registro 200,00

4.5.2 Varejista de produto e subproduto florestal - exceto carvão 
vegetal empacotado registro 100,00

4.5.3 Varejista de produto e subproduto florestal - carvão 
vegetal empacotado

registro 50,00

4.5.4 Depósito de produto e subproduto florestal registro 50,00

4.6 Empreendimentos Florestais
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4.6.1 Atividade de apoio a produção florestal registro 100,00

4.7 Registro de motosserra

4.7.1 Licença de porte e uso de motosserra licença 25,00

4.7.2 Comerciante de motosserra registro 100,00

4.7.3 Fabricante de motosserra registro 600,00

Observação: fica isento da taxa prevista na classificação 4.7.1, 
o equipamento que estiver regular, relativamente à licença 
junto ao IBAMA

4.8

Tranferência de titularidade de licença de porte e uso de 
motosserra ou alteração cadastral de certificado de registro 
(somente para as motosserras registradas/licenciadas pelo 
IDAF)

unidade 10,00

4.9 Segunda via de Certificado de Registro – CRFJ ou de Licença de 
Porte e Uso de Motosserra – LPU docum. 10,00

5 Certidão de débito relativo à infração ambiental/florestal certidão Isento

6 Optante de reposição florestal (preço por árvore) unidade 2,00

7 Licenciamento ambiental

7.1 Licença simplificada licença Isento

7.2 Licença prévia Classe I licença 35,00

7.3 Licença prévia Classe II licença 50,00

7.4 Licença de instalação Classe I licença 50,00

7.5 Licença de instalação Classe II licença 90,00

7.6 Licença de operação Classe I licença 45,00

7.7 Licença de operação Classe II licença 65,00

7.8 Licença ambiental de regularização Classe I licença 130,00

7.9 Licença ambiental de regularização Classe II licença 200,00

7.10 Autorização ambiental 85,00

7.11 Licença ambiental única Classe I licença 65,00

7.12 Licença ambiental única Classe II licença 100,00

Observação: ficam isentas das taxas previstas na classificação 
“7”, as licenças para os empreendimentos de aquicultura 
enquadrados como Classe I, desde que o requerente possua 
Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP

8 Defesa Sanitária Animal

8.1 Desdobramento de atestado de vacina contra Brucelose unidade 6,00

8.2 Desdobramento de atestado diversos unidade 6,00

8.3 Segunda via da ficha do produtor unidade 12,00

8.4 Abertura de ficha do produtor unidade Isento
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8.5 Recadastramento do produtor unidade Isento

8.6 Atualização do controle da Febre Aftosa unidade 18,00

8.7 Exame de Anemia Infecciosa Equina (A.I.E.) teste 18,00

8.8 Declaração atual controle pecuária unidade 12,00

8.9 Vacina contra Febre Aftosa, por dose dose (*)

(*) preço de mercado local

8.10 Aquisição de blocos:

8.10.1 Aquisição de blocos para A.I.E. bloco 15,00

8.10.2 Aquisição de bloco de GTA bloco 15,00

8.11 Guia de Trânsito Animal - GTA

8.11.1 Bovinos, bubalinos, equinos, muares e asininos emitidos nos 
Escritórios e Postos do IDAF cabeça 0,50

8.11.2 Bovinos, bubalinos, equinos, muares e asininos, emitidos por 
outros meios eletrônicos cabeça 0,20

8.11.3 Suínos, ovinos, caprinos cabeça 0,10

8.11.4 Aves, animais aquáticos e outras espécies de animais 
comerciais de pequeno porte

/mil cab. 2,60

8.11.5 Aves, animais aquáticos e outras espécies de animais 
ornamentais de pequeno porte - (por GTA)

unidade 2,60

8.11.6
Animais silvestres e outras espécies de animais de 
grande, médio e pequeno porte, não identificadas nesta 
tabela - (por GTA)

unidade 2,60

8.11.7 Abelhas, bicho da seda e outros invertebrados não 
identificados nesta tabela guia 2,60

8.12 Guia de Trânsito Animal - GTA para Eventos Agropecuários

8.12.1 Bovinos, bubalinos, equinos, muares, asininos cabeça 1,00

8.12.2 Outras espécies de animais não identificadas nesta 
tabela (por GTA)

unidade 5,20

8.13 Guia de Trânsito de subprodutos de origem animal unidade 2,60

8.14 Cadastramento de entidades promotoras de eventos 
agropecuários firma 140,00

8.15 Recadastramento de entidades promotoras de eventos 
agropecuários firma 28,00

8.16 Vistoria técnica em recintos de eventos agropecuários unidade 30,00

8.17 Cadastramento de lojas revendedoras de vacinas loja 30,00

8.18 Recadastramento de lojas revendedoras de vacinas loja 15,00

8.19 Cadastramento de firma certificadora de animais firma 166,00
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Observações:
1) Independentemente do número de animais, a GTA será 

emitida, obrigatoriamente, para cada unidade transportadora;

2) Excetuam-se das taxas previstas na classificação “8”:
a) as emissões de GTA, cuja procedência seja de 
eventos agropecuários, transferências de animais entre 
propriedades do mesmo criador e animais reprovados 
na inspeção ante mortem;
b) as emissões da Guia de Trânsito de subprodutos de origem 
animal, quando destinados a estabelecimentos de graxarias 

oficiais; e
c) os Programas Oficiais de interesse do Governo Estadual.

8.20 Inspeção e fiscalização animal

8.20.1 Vistoria prévia de terreno unidade 100,00

8.20.2 Vistoria prévia de estabelecimento unidade 100,00

8.20.3 Vistoria final de estabelecimento unidade 100,00

8.20.4 Abate experimental unidade 50,00

8.20.5 Auditoria de adesão ao SISBI unidade 100,00

8.20.6 Registro de rótulo no SIE unidade 40,00

8.20.7 Alteração de rótulo/memorial descritivo no SIE unidade 20,00

8.20.8 Análise de projeto: inicial unidade 40,00

8.20.9 Análise de projeto: reforma/ampliação unidade 20,00

8.20.10 Segunda via de cetificado de registro de estabelecimento unidade 20,00

8.21 Agroindústria familiar de pequeno porte - AFPP

8.21.1 Vistoria para o registro de AFPP/SIE unidade Isento

8.21.2 Registro de rótulo na AFPP/SIE unidade Isento

8.21.3 Alteração de rótulo/memorial descritivo na AFPP/SIE unidade Isento

8.21.4 Análise de projeto na AFPP unidade Isento

8.22 Taxa de abate

8.22.1 Bovídeos abatidos cabeça 0,20

8.22.2 Equídeos abatidos cabeça 0,20

8.22.3 Suídeos, ovinos, caprinos e ratitas (avestruz) abatidos cabeça 0,10

8.22.4 Aves e coelhos abatidos mil 
cabeças 3,00

8.23 Taxa de produtos industrializados

8.23.1 Produtos cárneos salgados, dessecados, cozidos e/ou 
defumados (embutidos ou não) ton 6,00
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8.23.2 Carnes, miúdos e produtos cárneos resfriados ou congelados 
(temperados ou não, embutidos ou não) ton 6,00

8.23.3 Pescado e produtos de pescados ton 6,00

8.23.4 Produtos gordurosos ton 6,00

8.23.5 Leite pasteurizado, aromatizados, iogurtes e bebidas lácteas ton 0,50

8.23.6 Leites condensados - evaporados e doce de leite ton 2,00

8.23.7 Queijos, requeijão, ricota, leite em pó, manteiga, 
caseína, lactose e demais derivados do leite

ton 4,00

8.23.8 Ovos mil dúzias 2,00

8.23.9 Mel - cera e produtos à base de mel de abelha ton 20,00

8.24 Laboratório de análises

8.24.1 Contagem bacteriana total até vinte amostras (por amostra), 
por requerente/mês (*) análise 0,92

8.24.2 Contagem bacteriana total entre vinte e uma e cem amostras 
(por amostra) (*) análise 1,57

8.24.3 Contagem bacteriana total acima de cem amostras (*) análise 1,37

8.24.4 Composição química e células somáticas até vinte amostras 
(por amostra) (*) análise 0,32

8.24.5 Composição química e células somáticas entre vinte e 
uma e cem amostras (por amostra) (*)

análise 0,42

8.24.6 Composição química e células somáticas acima de cem 
amostras (*) análise 0,37

8.24.7 Frasco para análise de contagem bacteriana total ou 
composição química e células somáticas (por frasco) frasco 0,35

8.24.8 Exame de Anemia Infecciosa Equina A.I.E. teste 18,00

8.24.9 Exames de raiva de herbívoros, caninos e felinos exame Isento

Observação: os itens 8.24.1 a 8.24.6 não incluem o valor dos 
frascos de coleta

9 Defesa Sanitária Vegetal

9.1 Registro anual de produtor de sementes/mudas ou materiais 
propagativos un 80,00

9.2 Registro de profissional para emissão de CFO e CFOC un 70,00

9.3 Vistoria em viveiro de produção de sementes, mudas ou 
materiais propagativos para registro un 35,00

9.4 Emissão de Permissão de Trânsito - PTV un 5,00

9.5 Aquisição do bloco de CFO/CFOC (com vinte e cinco vias) un 7,50

9.6
Vistoria técnica/inspeção de propriedades rurais ou 
estabelecimentos que produzem ou comercializam produtos 
vegetais

un 30,00
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9.7 Curso em certificação fitossanitária de origem un 50,00

9.8 Curso em inclusão de pragas de interesse fitossanitário un 25,00

9.9 Extensão da habilitação para emissão de CFO e ou CFOC un 25,00

10 Inspeção e fiscalização vegetal

10.1
Cadastramento do comerciante, empresas aplicadora 
e distribuidora de produtos agrotóxicos, seus 
componentes e afins

un 300,00

10.2
Renovação de cadastro de comerciante e empresa 
aplicadora e distribuidora de produtos agrotóxicos, seus 
componentes e afins

un 300,00

10.3
Alteração cadastral de comerciante, aplicadora e distribuidora 
de produtos agrotóxicos, seus componentes e afins (mudança 
de endereço)

un 300,00

10.4 Cadastramento de produtos agrotóxicos, seus componentes 
e afins un 3.000,00

10.5 Alteração das informações de cadastro de produtos 
agrotóxicos, seus componentes e afins

un 1.800,00

10.6 Mudança de titularidade de produtos agrotóxicos seus 
componentes e afins un 1.800,00

10.7 Desarquivamento de processos de produtos agrotóxicos un 250,00

11 Legitimação de terras

11.1 Requerimento de terras un 17,00

11.2 Fotocópia de memorial un 17,00

11.3 Fotocópia de planta un 17,00

11.4 Fotocópia de peças de processo/por lauda un 0,35

11.5 Emissão de certidão - andamento processo certidão 15,00

12 Levantamento de perímetro para legitimação, incluindo 
retombamento

12.1 Área rural

12.1.1 Até 25 ha m 0,12

12.1.2 Acima de 25 até 50 ha m 0,24

12.1.3 Acima de 50 até 100 ha m 0,40

12.1.4 Acima de 100 até 250 ha m 0,60

12.1.5 Acima de 250 ha m 0,80

12.2 Área urbana m 2,00

13 Planta em formato digital un 35,00

14 Plotagem/reprodução de mapas e plantas
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14.1 A0 (841 X 1.189mm) em papel sulfite un 13,50

14.2 A1 (594 X 841mm) em papel sulfite un 11,00

14.3 A2 (420 X 594mm) em papel sulfite un 7,50

14.4 A3 (297 X 420mm) em papel sulfite un 5,50

14.5 A4 (210 X 297mm) em papel sulfite un 3,50

14.6
Acima de A0 em papel sulfite - acréscimo por metro linear 
sobre o valor cobrado referente ao A0 (841x1.189mm) em 
papel sulfite

m 8,00

15 Marco para limite municipal un 75,00

16 Serviços cartográficos diversos

16.1 Elaboração e/ou atualização de mapa municipal com utilização 
de GPS e sensoriamento remoto (custo/dia equipe técnica) dia 475,00

16.2 Escanearização de fotografia aérea (23 X 23cm) un 1,20

Observação: ficam isentos da taxa prevista na classificação 
16.2, os serviços cujo destino seja para pesquisa acadêmica

16.3 Certidão - planta de localização do imóvel em relação ao 
Município un 35,00

16.4 Certidão - planta de localização do imóvel em relação a 
confrontação com corpo hídrico un 35,00

16.5 Certidão - planta discriminatória com identificação de 
dominialidade un 70,00

17 Administrativo

17.1 Cópia de documentos

17.1.1 Reprografia por folhas 0,50

17.1.2 Copia de CD-R/RW un 20,00

17.1.3 Copia de DVD-R/RW un 25,00

17.1.4 Inscrição no CADIN por 
processo 20,00

17.1.5 Inscrição em dívida ativa por 
processo 35,00

Observações:
1) por cópia de documentos, entende-se a reprodução de 

conteúdo em folha de tamanho até A4/ofício;
2) cópia de documento maior que o padrão A4/ofício, terão 
os valores cobrados de acordo com as tabelas específicas de 
cada atividade.

https://www.grancursosonline.com.br


2369

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Observações:

mdc = metro de carvão
m3 = metro cúbico
st = metro estéreo

dz = dúzia

m/l = metro linear

ha = hectare

kg = quilograma

km = quilômetro
un = unidade

Redação anterior dada a Tabela IV pela Lei n.º 9.755, de 16.12.11, efeitos 

de 20.12.11 até 31.03.14:

TABELA IV

TAXAS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PELA UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS, PRESTADOS AOS CONTRIBUINTES OU POSTOS À SUA 
DISPOSIÇÃO TABELA IV SEAG/IDAF/OUTROS

CLASSIFICAÇÃO FATO GERADOR UNIDADE VALOR
VRTE

1 LICENÇA/RENOVAÇÃO

1.1 Programa/projeto de florestamento/reflorestamento (por 
área útil do empreendimento)

1.1.1 Licença prévia

1.1.1 Licença prévia

1.1.1.1 Acima de 100 até 300 há Licença 500,00

1.1.1.2 Acima de 300 até 1.500 há Licença 1.000,00

1.1.1.3 Acima de 1.500 até 3.000 ha Licença 2.000,00

1.1.1.4 Acima de 3.000 até 5.000 ha Licença 3.000,00

1.1.1.5 Acima de 5.000 há Licença 8.000,00

1.1.2 Licença de operação

1.1.2.1 Acima de 100 até 300 há Licença 1.000,00

1.1.2.2 Acima de 300 até 1.500 há Licença 2.000,00

1.1.2.3 Acima de 1.500 até 3.000 ha Licença 4.000,00

1.1.2.4 Acima de 3.000 até 5.000 ha Licença 6.000,00
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1.1.2.5 Acima de 5.000 há Licença 11.700,00

1.2 Empreendimentos de recursos hídricos (barragens)

1.2.1 Licença única Licença Isento

1.2.2 Licença prévia Licença 30,00

1.2.3 Licença de instalação Licença 40,00

1.2.4 Licença de operação Licença 50,00

1.3 Licença de Porte e uso de motosserra Licença 25,00

Obs.: Item 1.3 - Isento do pagamento se o equipamento estiver regular com a 
licença junto ao IBAMA

2 AUTORIZAÇÃO

2.1 Exploração de produtos e subprodutos florestais

2.1.1 Carvão vegetal

2.1.1.1 Espécies exóticas m³ 0,35

2.1.1.2 Espécies nativas m³ 1,00

2.1.2 Lenha e/ou Toretes

2.1.2.1 Espécies exóticas m³ 0,20

2.1.2.2 Espécies nativas m³ 0,72

2.1.3 Madeira em toras

2.1.3.1 Jacarandá da Bahia m³ 120,00

2.1.3.2 Macanaíba / Peroba / braúna / jequitibá m³ 12,00

2.1.3.3 Outras madeiras de uso nobre m³ 6,00

2.1.3.4 Madeira branca (nativa) m³ 4,00

2.1.3.5 Espécies exóticas m³ 1,00

2.1.3.6 Outras espécies plantadas m³ 1,00

2.1.4. Achas, mourões e escoras

2.1.4.1 Achas e Mourôes

2.1.4.1.1 Braúna e sapucaia dz 1,20

2.1.4.1.2 Camará dz 0,40

2.1.4.1.3 Outras espécies nativas dz 1,00

2.1.4.1.4 Espécies exóticas dz 0,11

2.1.4.2 Escoramento/andaime

2.1.4.2.1 Espécies nativas dz 1,00

2.1.4.2.2 Espécies plantadas dz 0,25

2.1.5 Postes
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2.1.5.1 Espécies nativas m 1,00

2.1.5.2 Espécies exóticas m 0,15

2.1.6 Cascas, folhas, mudas/plantas e sementes

2.1.6.1 Cascas de essências florestais arroba 2,00

2.1.6.2 Folhas de essências florestais t 10,00

2.1.6.3 Sementes de essências florestais kg 0,50

2.1.6.4 Plantas ornamentais planta 1,00

2.1.7 Palmito

2.1.7.1 Espécies nativas dz 3,00 

2.1.7.2 Espécies Plantadas dz 0,25

2.2 Uso de fogo controlado (por hectare ou fração da área 
autorizada)

2.2.1 Até 5,00 hectares (taxa mínima) área 5,00

2.2.2 Acima de 5,00 (acréscimo por ha sobre a taxa mínima)

2.2.2.1 Restos de cultura/exploração ha 1,00

2.2.2.2 Pastagem ha 0,75

2.2.2.3 Cana de açúcar ha 0,50

2.2.2.4 Espécies prejudiciais/outras finalidades ha 1,00

3 VISTORIA TÉCNICA

3.1

Para exploração florestal, fomento florestal, demarcação/
constatação/certificação de área de reserva legal, laudos 
técnicos, sindicância ou perícia com emissão de laudo/parecer 
(sobre a área total da propriedade)

3.1.1 Primeira vistoria

3.1.1.1 Até 10 ha Vistoria 20,00

3.1.1.2 Acima de 10 ha até 30 ha Vistoria 25,00

3.1.1.3 Acima de 30 ha até 50 ha Vistoria 30,00

3.1.1.4 Acima de 50 ha até 75 ha Vistoria 40,00

3.1.1.5 Acima de 75 ha até 100 ha Vistoria 50,00

3.1.1.6 Acima de 100 ha ha 0,55

3.1.2
Segunda vistoria em diante. (Apenas para exploração florestal 
em propriedades rurais, cuja última vistoria ocorreu há menos 
de 2 anos)

3.1.2.1 Até 100 ha Vistoria 20,00

3.1.2.2 Acima de 100 ha Vistoria 50,00

3.2 Para uso do fogo (por hectare ou fração da área requerida)
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3.2.1 Até 5 ha Vistoria 10,00

3.2.2 Acima de 5 ha até 10 ha Vistoria 20,00

3.2.3 Acima de 10 ha até 50 ha Vistoria 30,00

3.2.4 Acima de 50 ha até 100 ha Vistoria 35,00

3.2.5 Acima de 100,00 ha ha 35,00

3.3
Para implantação de loteamento, empreendimento e afins 
(por hectare ou fração de ha da área total da propriedade/ 
propriedades)

3.3.1 Até 10 ha Vistoria 600,00

3.3.2 Acima de 10 até 20 ha Vistoria 800,00

3.3.3 Acima de 20 até 30 ha Vistoria 1.000,00

3.3.4 Acima de 30 ha ha 40,00

3.3.4 Acima de 30 ha ha 40,00

3.4
Para implantação/ampliação de plantas industriais, portos 
e afins (por hectare ou fração de ha da área total do 
empreendimento)

3.4.1 Até 1 ha Vistoria 400,00

3.4.2 Acima de 1 até 5 ha Vistoria 500,00

3.4.3 Acima de 5 até 10 ha Vistoria 600,00

3.4.4 Acima de 10 ha ha 60,00

3.5
Para implantação/ampliação/manutenção de estradas, linhas 
de transmissão, ferrovias e dutos em geral e assemelhados 
(por km ou fração de km)

3.5.1 Implantação ou ampliação km 150,00

3.5.2 Manutenção km 50,00

3.6 Para licenciamento de barragens (por ha ou fração de ha de 
área projetada para inundação)

3.6.1 Até 5 ha Vistoria 20,00

3.6.2 Acima de 5 até 10 ha Vistoria 40,00

3.6.3 Acima de 10 até 15 ha Vistoria 50,00

3.6.4 Acima de 15 ha ha 0,55

4

REGISTRO E RENOVAÇÃO ANUAL DE REGISTRO DE 
PRODUTOR, CONSUMIDOR E EXTRATOR DE PRODUTOS 
E SUBPRODUTOS FLORESTAIS E REGISTRO DE 
MOTOSSERRA

4.1 Produtor

4.1.1 Carvão vegetal Registro Quadro I

4.1.2 Dormentes/postes/estacas/mourões e similares Registro Quadro I
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4.1.3 Plantas ornamentais Registro 100,00

4.1.4 Plantas medicinais/aromáticas e raízes Registro 50,00

4.1.5 Mudas de essências florestais Registro 50,00

4.1.6 Sementes de essências florestais Registro 50,00

4.2 Consumidor

4.2.1 Carvão vegetal/moinha/briquetes/peletes de carvão e 
similares Registro Quadro I

4.2.2 Lenha/toretes/briquetes/cavaco/serragem e similares Registro Quadro I

4.2.3 Madeiras desdobradas Registro Quadro I

4.3 Fabricante/beneficiador/processador/desdobrador

4.3.1 Indústria de celulose Registro Quadro I

4.3.2 Indústria de pasta mecânica Registro Quadro I

4.3.3 Indústria de papel/papelão Registro Quadro I

4.3.4 Indústria de madeira serrada ou serraria Registro Quadro I

4.3.5 Indústria de madeira laminada/desfolhada/faqueada Registro Quadro I

4.3.6 Indústria de madeira compensada/contraplacada Registro Quadro I

4.3.7 Indústria de prensados de madeira e similares Registro Quadro I

4.3.8 Indústria de fósforo/palitos e similares Registro Quadro I

4.3.9 Indústria de embarcação de madeira Registro Quadro I

4.3.10 Fábrica de casas de madeira Registro Quadro I

4.3.11 Fábrica de esquadrias/tacos/estrados e assemelhados Registro Quadro I

4.3.12 Fábrica de móveis de madeira Registro Quadro I

4.3.13 Fábrica de móveis de vime/bambu Registro 100,00

4.3.14 Fábrica de caixas de madeira para embalagens Registro Quadro I

4.3.15 Fábrica de carrocerias e assemelhados Registro Quadro I

4.3.16 Fábrica de cavacos/palha de madeira e similares Registro Quadro I

4.3.17 Fábrica de briquetes/peletes de carvão vegetal ou de   madeira 
e similares Registro Quadro I

4.3.18 Fábrica de gaiolas e viveiros de madeira Registro 50,00

4.3.19 Fábrica de artefatos/vime/bambu/xaxim/cipó e similares Registro 50,00

4.3.20 Indústria de produto destilado de madeira Registro 125,00

4.3.21 Indústria de beneficiamento de óleos essenciais /resinas/
tanantes Registro 125,00

4.3.22 Indústria de beneficiamento de plantas ornamentais/ 
medicinais/aromáticas Registro 100,00

4.3.23 Indústria de conservas/beneficiamento de palmito e similares Registro 150,00
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4.3.24 Fábrica de motosserra Registro 600,00

4.3.25 Usina de preservação de madeira

4.3.25.1 Micro empresa Registro 150,00

4.3.25.2 Demais empresas Registro 600,00

4.4 Extrator

4.4.1 Lenha Registro Quadro I

4.4.2 Toros/toretes/estacas e similares Registro Quadro I

4.4.3 Óleos essenciais Registro 100,00

4.4.4 Plantas medicinais/aromáticas/partes Registro 100,00

4.4.5 Plantas ornamentais/partes Registro 100,00

4.4.6 Vime/bambu/cipó e similares Registro 50,00

4.4.7 Xaxim Registro 100,00

4.4.8 Fibras e similares Registro 100,00

4.4.9 Resina/goma/cera e similares Registro 100,00

4.5 Comerciantes

4.5.1 Matéria prima/produto/subproduto de origem da flora

4.5.1.1 Micro empresa Registro 100,00

4.5.1.2 Demais empresas Registro 200,00

4.5.1.3 Plantas medicinais/aromáticas/partes Registro 50,00

4.5.1.4 Varejista de carvão vegetal empacotado Registro 50,00

4.5.2 Comerciante de motosserra Registro 200,00

4.6 Empreendimentos florestais

4.6.1 Consultoria florestal (pessoa física/jurídica) Registro Isento

4.6.2 Administradora (reflorestamento) Registro 100,00

4.6.3 Especializada Registro 100,00

4.6.4 Cooperativa ou associação florestal Registro 100,00

4.6.5 Transferência de titularidade de certificado de registro/licença 
de porte e uso de motosserra unidade 10,00

Obs.: Apenas para as motosserras registradas/licenciadas 
pelo IDAF

4.7 Segunda via de Certificado de Registro – CRFJ ou de Licença de 
Porte e Uso de Motosserra – LPU Docum. 10,00

5 CERTIDÃO DE DÉBITO RELATIVO À INFRAÇÃO 
AMBIENTAL/FLORESTAL

Certidão Isento

6 OPTANTE DE REPOSIÇÃO FLORESTAL (preço por árvore) Un 1,00
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7 LICENCIAMENTO AMBIENTAL

7.1 Licença Simplificada Licença 45,00

7.2 Licença Prévia Classe I Licença 35,00

7.3 Licença Prévia Classe II Licença 50,00

7.4 Licença de Instalação Classe I Licença 50,00

7.5 Licença de Instalação Classe II Licença 90,00

7.6 Licença de Operação Classe I Licença 45,00

7.7 Licença de Operação Classe II Licença 65,00

7.8 Licença Ambiental de Regularização Classe I Licença 130,00

7.9 Licença Ambiental de Regularização Classe II Licença 200,00

7.10 Autorização Ambiental 85,00

7.11 Licença Ambiental Única Classe I Licença 65,00

7.12 Licença Ambiental Única Classe II Licença 100,00

8 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

8.1 Vacina contra Brucelose (**) Dose 2,30

8.2 Vacina contra Brucelose (**) Lote 28,00

8.3 Aplicação de outras vacinas, exceto Brucelose e Febre Aftosa Dose 2,00

8.4 Desdobramento de atestado de vacina contra Brucelose Unidade 6,00

8.5 Desdobramento de atestado diversos Unidade 6,00

8.6 Segunda via da ficha do produtor Unidade 12,00

8.7 Abertura de ficha do produtor Unidade Isento

8.8 Recadastramento do produtor Unidade Isento

8.9 Atualização do controle da Febre Aftosa Unidade 18,00

8.10 Exame de Anemia Infecciosa Equina (A.I.E.) Teste 18,00

8.11 Exames de Raiva de Herbívoros, Caninos e Felinos Exame Isento

8.12 Declaração atual controle pecuária Unidade 12,00

8.13 Valor de 1(um) Km - deslocamento/carro Km 0,30

8.14 Valor de 1(um) Km - deslocamento/motocicleta Km 0,20

8.15 Vacina contra Febre Aftosa, por dose (**) Dose (*)

Obs.: Item 8.15 - ( * ) preço de mercado local.

Obs.: Itens 8.1, 8.2 e 8.15 - (**) sem quilometragem. Se necessário deslocamento 
incluir valor dos itens 8.13 ou 8.14.

8.16 Aquisição de blocos:

8.16.1 Aquisição de blocos para A.I.E. Bloco 15,00

8.16.2 Aquisição de bloco de GTA Bloco 15,00
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8.17 Guia de Trânsito Animal - GTA

8.17.1 Bovinos, bubalinos, equinos, muares, asininos: 01 até 05 
animais Guia 2,60

8.17.2 Bovinos, bubalinos, equinos, muares, asininos: acima de 05 
animais (por cabeça) Unidade 0,60

8.17.3 Suínos, ovinos, caprinos: 01 até 10 animais Guia 1,00

8.17.4 Suínos, ovinos, caprinos: acima de 10 animais (por cabeça) Unidade 0,10

8.17.5 Aves, animais aquáticos e outras espécies de animais 
comerciais de pequeno porte /mil cab. 2,60

8.17.6 Aves, animais aquáticos e outras espécies de animais 
ornamentais de pequeno porte - (por GTA) Unidade 2,60

8.17.7
Animais silvestres e outras espécies de animais de grande, 
médio e pequeno porte não identificadas nesta tabela - (por 
GTA)

Unidade 2,60

8.17.8 Abelhas, Bicho-da-seda e outros invertebrados não 
identificadas nesta tabela Guia 2,60

8.18 Guia de Trânsito Animal - GTA para Eventos Agropecuários

8.18.1 Bovinos, bubalinos, equinos, muares, asininos: 01 até 05 
animais Guia 5,20

8.18.2 Bovinos, bubalinos, equinos, muares, asininos: acima de 05 
animais (por cabeça) Unidade 1,20

8.18.3 Outras espécies de animais não identificadas nesta tabela 
(por GTA) Unidade 5,20

8.19 Guia de Trânsito de Subprodutos de Origem Animal Unidade 2,60

8.20 Cadastramento de entidades promotoras de eventos 
agropecuários Firma 140,00

8.21 Recadastramento de entidades promotoras de eventos 
agropecuários Firma 28,00

8.22 Vistoria técnica em recintos de eventos agropecuários Unidade 30,00

8.23 Cadastramento de lojas revendedoras de vacinas Loja 30,00

8.24 Recadastramento de lojas revendedoras de vacinas Loja 15,00

8.25 Cadastramento de firma certificadora de animais Firma 166,00

OBSERVAÇÕES: 

1) Independente do número de animais, a GTA será emitida obrigatoriamente para cada unidade transportadora.

2) Excetuam-se das taxas devidas, as emissões de GTAs cuja procedência seja eventos agropecuários, 
transferências de

  animais entre propriedades do mesmo criador e animais reprovados na inspeção ante mortem.

3) Excetuam-se das taxas devidas as emissões da Guia de Trânsito de Subprodutos de Origem Animal quando 
o destino
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  for para estabelecimentos de graxarias oficiais.

4) Excetuam-se das taxas devidas, os Programas Oficiais de interesse do Governo 
Estadual

8.26 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO ANIMAL

8.26.1 Laudo de Vistoria de Inspeção Ord. Prévia de Terreno Unidade 100,00

8.26.2 Laudo de Vistoria de Inspeção Ord. Prévia de Estabelecimento Unidade 100,00

8.26.3 Laudo de Vistoria de Inspeção Ord. Final de Estabelecimento Unidade 100,00

8.26.4 Registro de Rótulo no SIE Unidade 40,00

8.26.5 Alteração de Rótulo / Memorial Descritivo no SIE Unidade 20,00

8.27 AGROINDUSTRIA DE PEQUENO PORTE - ARPP

8.27.1 Vistoria para o Registro de Agroindústria Rural de Pequeno 
Porte - ARPP/SIE Unidade 50,00

8.27.2 Cadastro de Produtos - ARPP/SIE Unidade 20,00

8.27.3 Alteração de Cadastro de Produto - ARPP/SIE Unidade 10,00

8.28 Taxa de Abate

8.28.1 Bovinos abatidos Cabeça 0,20

8.28.2 Equídeos abatidos Cabeça 0,20

8.28.3 Suínos, Ovinos, Caprinos e Ratitas (avestruz) abatidos Cabeça 0,10

8.28.4 Aves e Coelhos abatidos Mil 
cabeças 3,00

8.29 Taxa de Produtos Industrializados

8.29.1 Produtos Carnes Salgados, Dessecados, Cozidos e/ou 
Defumados (Embutidos ou não) ton 6,00

8.29.2 Carnes, Miúdos e Produtos Carnes Resfriados ou Congelados 
(Temperados ou não, embutidos ou não) ton 6,00

8.29.3 Pescado e Produtos de Pescados ton 6,00

8.29.4 Produtos Gordurosos ton 6,00

8.29.5 Leite Pasteurizado, Aromatizados, Iogurtes e Bebidas Lácteas* ton 0,50

8.29.6 Leites Condensados - Evaporados e Doce de Leite ton 2,00

8.29.7 Queijos, Requeijão, Ricota, Leite em Pó, Manteiga, Caseína, 
Lactose e demais derivados do leite ton 4,00

8.29.8 Ovos mil dúzias 2,00

8.29.9 Mel - Cera e produtos à base de mel de abelha ton 20,00

8.30 LABORATÓRIO DE ANÁLISES

8.30.1 Contagem Bacteriana Total até 20 (vinte) amostras (por 
amostra), por requerente/mês (*) Análise 0,92
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8.30.2 Contagem Bacteriana Total entre 21(vinte e uma) e 100 (cem) 
amostras (por amostra) (*) Análise 1,57

8.30.3 Contagem Bacteriana Total acima de 100 (cem) amostras (*) Análise 1,37

8.30.4 Composição Química e Células Somáticas até 20 (vinte) 
amostras (por amostra) (*) Análise 0,32

8.30.5 Composição Química e Células Somáticas entre 21 (vinte e 
uma) e 100 (cem) amostras (por amostra) (*) Análise 0,42

8.30.6 Composição Química e Células Somáticas acima de 100 (cem) 
amostras (*) Análise 0,37

8.30.7 Frasco para análise de Contagem Bacteriana Total ou 
Composição Química e Células Somáticas (por frasco) Frasco 0,35

8.30.8 Brucelose AAT - acima de 10 animais (por cabeça)** Animal 2,80

8.30.9 Brucelose 2 Mercapto-Etanol Exame 5,50

8.30.10 Tuberculinização - 1 a 10 animais** Lote 28,0

8.30.11 Tuberculinização - acima de 10 animais (por cabeça)** Animal 2,80

8.30.12 Exame de Anemia Infecciosa Equina A.I.E. Teste 18,0

8.30.13 Exames de Raiva de Herbívoros, Caninos e Felinos Exame Isento

OBSERVAÇÃO: - Itens 8.30.1 a 8.30.6, não incluem o valor dos frascos de coleta

Itens 8.30.8, 8.30.10, 8.30.11 - (**) Sem quilometragem

9 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

9.1 Registro Anual de Produtor de Sementes/Mudas ou Materiais 
Propagativos un 80,00

9.2 Registro de Profissional para Emissão de CFO e CFOC un 70,00

9.3 Vistoria em Viveiro de Produção de Sementes, Mudas ou 
Materiais Propagativos para Registro un 35,00

9.4 Emissão de Permissão de Trânsito - PTV un 5,00

9.5 Aquisição do Bloco de CFO/CFOC (com 25 vias) un 7,50

9.6
Vistoria Técnica/Inspeção de Propriedades Rurais ou 
Estabelecimentos que Produzem ou Comercializam Produtos 
Vegetais

un 30,00

10 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO VEGETAL

10.1
Cadastramento do Comerciante, Empresas Aplicadora e 
Distribuidora de Produtos Agrotóxicos, seus componentes e 
afins

un 300,00

10.2
Renovação de Cadastro de Comerciante e Empresa Aplicadora 
e Distribuidora de Produtos Agrotóxicos, seus componentes 
e afins

un 300,00
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10.3
Alteração cadastral de Comerciante, Aplicadora e Distribuidora 
de Produtos Agrotóxicos, seus componentes e afins  (Mudança 
de Endereço)

un 300,00

10.4 Cadastramento de Produtos Agrotóxico, seus Componentes e 
afins. un 3.000,00

10.5 Alteração das informações de cadastro de Produtos 
Agrotóxicos, seus componentes e afins un 1.800,00

10.6 Mudança de Titularidade de Produtos Agrotóxicos seus 
componentes e afins un 1.800,00

10.7 Desarquivamento de Processos de Produtos Agrotóxicos un 250,00

11 AGROINDUSTRIA RURAL DE PEQUENO PORTE - ARPP

11.1 Vistoria para o registro de Agroindústria Rural de Pequeno 
Porte - ARPP/SIPOV un 50,00

11.2 Cadastro de Produto - ARPP/SIPOV un 30,00

11.3 Alteração de cadastro de produto - ARPP/SIPOV un 25,00

12 LEGITIMAÇÃO DE TERRAS

12.1 Requerimento de terras un 17,00

12.2 Fotocópia de memorial un 17,00

12.3 Fotocópia de planta un 17,00

12.4 Fotocópia de outras peças - até 06 folhas - 17,00

12.5 Fotocópia de outras peças - a partir da 7ª folha (acréscimo 
por folha) un 0,35

12.6 Emissão de Certidão - até 01 (uma) lauda certidão 15,00

6 Emissão de Certidão - a partir da 2ª lauda (acréscimo por 
folha). certidão 5,00

13 LEVANTAMENTO DE PERÍMETRO PARA LEGITIMAÇÃO 
INCLUINDO RETOMBAMENTO

13.1 Área rural

13.1.1 Até 10 ha m 0,05

13.1.2 Acima de 10 ha até 25 ha m 0,10

13.1.3 Acima de 25 ha até 50 ha m 0,20

13.1.4 Acima de 50 ha até 100 ha m 0,30

13.1.5 Acima de 100 ha m 0,40

13.2 Área urbana m 1,50

13.3 Marco com plaqueta un 19,50

14 CROQUI POR FOTOINTERPRETAÇÃO

14.1 Elaboração de croqui por fotointerpetação com ida a campo 
- até 100 ha un 105,00
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14.2 Elaboração de croqui por fotointerpetação com ida a campo- 
acima de 100 à 200 ha un 173,00

14.3 Elaboração de croqui por fotointerpetação com ida a campo - 
acima de 200 à 400 ha un 255,00

14.4 Elaboração de croqui por fotointerpetação com ida a campo - 
acima de 400 à 700 ha un 360,00

14.5 Elaboração de croqui por fotointerpetação com ida a campo - 
acima de 700 à 1.000 ha un 480,00

14.6 Elaboração de croqui por fotointerpetação com ida a campo - 
acima de 1.000 ha un 630,00

14.7 Elaboração de croqui por fotointerpetação no escritório - até 
100 ha un 70,00

14.8 Elaboração de croqui por fotointerpetação no escritório - 
acima de 100 à 200 ha un 115,00

14.9 Elaboração de croqui por fotointerpetação no escritório - 
acima de 200 à 400 ha un 170,00

14.10 Elaboração de croqui por fotointerpetação no escritório - 
acima de 400 à 700 ha un 240,00

14.11 Elaboração de croqui por fotointerpetação no escritório - 
acima de 700 à 1.000 ha un 320,00

14.12 Elaboração de croqui por fotointerpetação no escritório - 
acima de 1.000 ha un 420,00

15 PLANTA DIGITAL

15.1 Planta - formato A4 un 35,00

15.2 Planta - formato maior que A4 (valor calculado por hora de 
serviço) hora 14,50

16 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE PERÍMETRO

16.1 Até 05 ha un 185,00

16.2 Acima de 05 até 10 ha un 266,00

16.3 Acima de 10 ha até 15 ha un 328,00

16.4 Acima de 15 ha - será cobrado o perímetro total da área 
calculada por quilômetro. km 205,00

16.5 Marco com plaqueta un 19,50

16.6 Plaqueta para marco un 3,00

17 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL

17.1 Área rural e suburbana - até 01 ha un 405,00

17.2 Área rural e suburbana -acréscimo sobre o valor cobrado até 
01 hectare ha 285,00

17.3 Área urbana ha 540,00
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17.4 Materialização da locação topográfica do levantamento 
planialtimétrico e cadastral m 0,83

18 PLOTAGEM DE MAPAS E PLANTAS

18.1 A0 (841 X 1.189mm) em papel glossy un 34,00

18.2 A0 (841 X 1.189mm) em papel sulfite un 13,50

18.3 A0 (841 X 1.189mm) em papel vegetal un 17,00

18.4 A1 (594 X 841mm) em papel glossy un 28,00

18.5 A1 (594 X 841mm) em papel sulfite un 11,00

18.6 A1 (594 X 841mm) em papel vegetal un 14,00

18.7 A2 (420 X 594mm) em papel glossy un 20,00

18.8 A2 (420 X 594mm) em papel sulfite un 7,50

18.9 A2 (420 X 594mm) em papel vegetal un 9,50

18.10 A3 (297 X 420mm) em papel glossy un 13,50

18.11 A3 (297 X 420mm) em papel sulfite un 5,50

18.12 A3 (297 X 420mm) em papel vegetal un 7,00

18.13 A4 (210 X 297mm) em papel glossy un 9,50

18.14 A4 (210 X 297mm) em papel sulfite un 3,50

18.15 A4 (210 X 297mm) em papel vegetal un 5,00

18.16
Acima de A0 em papel glossy - acréscimo por metro linear 
sobre o valor cobrado referente ao A0 (841x1.189mm) em 
papel glossy.

m 27,00

18.17
Acima de A0 em papel sulfite - acréscimo por metro linear 
sobre o valor cobrado referente ao A0 (841x1.189mm) em 
papel sulfite.

m 8,00

18.18
Acima de A0 em papel vegetal - acréscimo por metro linear 
sobre o valor cobrado referente ao A0 (841x1.189mm) em 
papel vegetal.

m 10,00

19 REPRODUÇÃO DE PLANTA CADASTRAL

19.1 Planta até 01 metro un 20,00

19.2 Planta acima de 01 metro - acréscimo por metro linear sobre 
o valor cobrado referente a planta até 1 metro. m 20,00

19.3 LEVANTAMENTO POR GPS

19.3.1 Ponto de precisão submétrica - raio menor que 50 km (valor 
por ponto). un 305,00

19.3.2 Ponto com baixa precisão (valor por ponto). un 50,00

19.3.3
Ponto com baixa precisão - Custo de deslocamento (acréscimo 
por km percorrido sobre o valor cobrado referente a ponto 
com baixa precisão).

km 0,35
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20 Marco para limite municipal un 75,00

21 SERVIÇOS CARTOGRÁFICOS DIVERSOS

21.1 Elaboração e/ou atualização de mapa municipal com utilização 
de GPS e sensoriamento remoto (custo/dia equipe técnica) dia 475,00

21.2 Escanearização de fotografia aérea (23 X 23cm) até 300 DPI un 1,20

21.3 Escanearização de fotografia aérea (23 X 23cm) até 850 DPI un 2,68

21.4 Locação de alinhamento urbano m 1,11

21.5 Locação de alinhamento rural km 320,00

21.6 Levantamento de seção / perfil un 394,00

21.7 Localização/situação de imóvel rural no respectivo município 
com emissão de certidão un 35,00

21.8

Localização/ situação de imóvel rural no respectivo município 
c/ custo de deslocamento (acréscimo por km percorrido sobre 
o valor cobrado referente a localização de imóvel rural no 
respectivo município).

km 0,35

21.9 Alocação de equipe topográfica - 8 horas/dia un 350,00

22 LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO FOTOCADASTRAL

22.1 Levantamento fundiário fotocadastral até 100 ha sem 
identificação documental un 105,00

22.2

Levantamento fundiário fotocadastral acima de 100 ha sem 
identificação documental (acréscimo p/ hectare sobre o valor 
cobrado referente a área rural até 100 ha sem identificação 
documental).

ha 1,05

22.3 Levantamento fundiário fotocadastral até 100 ha com 
identificação documental un 190,00

22.4

Levantamento fundiário fotocadastral acima de 100 ha com 
identificação documental (acréscimo p/ hectare sobre o 
valor cobrado referente a área rural acima de 100 ha com 
identificação documental).

ha 1,90

23 ORÇAMENTO DE SERVIÇO/ CONTRATO

23.1 Orçamento de serviço/contrato (possibilitar inserir no DUA o 
valor a ser pago).

23.2 Alocação de equipe topográfica - 8 horas/dia un 350,00

24 ADMINISTRATIVO

24.1 Cópia de documentos

24.1.1 Por reprografia de 01 a 06 folhas 17,00

24.1.2 Por reprografia a partir da 7ª folha por folha 0,35

24.1.3 Copia de CD-R/RW un 20,00

24.1.4 Copia de DVD-R/RW un 25,00
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24.1.5 Inscrição no CADIN. por 
processo 20,00

24.1.6 Inscrição em DIVIDA ATIVA. por 
processo 35,00

Obs.: - Cópia de documentos refere-se aquelas transcritas em até uma folha tamanho A4/Ofício. - Cópia de

documento maior que o padrão A4/Ofício, cobrar de acordo com as tabelas específicas de cada atividade.

QUADRO I

Matéria-Prima e/ou Fonte de Energia, volume anual m3; mdc / VRTE VALOR EM VRTE

Até 600 65,88 + 0,045 x m3/mdc

De 601 a 6.000 98,82 + 0,045 x m3/mdc

6.001 a 12.000 175,67 + 0,45 x m3/mdc

12.001 a 25.000 274,49 + 0,04 x m3/mdc

25.001 a 50.000 439,18 + 0,025 x m3/mdc

50.001 a 100.000 713,66 + 0,02 x m3/mdc

100.001 a 1.500.000 1.207,73 + 0,015 x m3/
mdc

acima de 1.500.001 2.195,88 + 0,015 x m3/
mdc

OBSERVAÇÕES:
mdc = metro de carvão
m³ = metro cúbico
dz = dúzia
m/l = metro linear
ha = hectare
kg = quilograma
km = quilometro
un = unidade

Redação original, efeitos até 19.12.11:
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TAXAS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PELA 

UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESPE-

CÍFICOS E DIVISÍVEIS, PRESTADOS AO CONTRIBUINTE OU POSTOS 

A SUA DISPOSIÇÃO.

TABELA IV

SEAG / IDAF / OUTROS

Classificação FATO GERADOR Unidade Valor em 
VRTE

1 Licença/Renovação

1.1 Programa/Projeto de florestamento/reflorestamento 
(por área útil do empreendimento)

1.1.1 Licença prévia

1.1.1.1 Acima de 100 ha até 300 há Licença 500

1.1.1.2 Acima de 300 ha até 1.500 há Licença 1.000

1.1.1.3 Acima de 1.500 ha até 3.000 ha Licença 2.000

1.1.1.4 Acima de 3.000 há Licença 3.000

1.1.2 Licença de operação

1.1.2.1 Acima de 100 ha até 300 ha Licença 1.000

1.1.2.2 Acima de 300 ha até 1.500 há Licença 2.000

1.1.2.3 Acima de 1.500 ha até 3.000 ha Licença 4.000

1.1.2.4 Acima de 3.000 ha até 5.000 há Licença 6.000

1.1.2.5 Acima de 5.000 ha Licença 11.700

1.2 Porte e Uso de Motoserra
Renovação a cada dois anos Licença 25

2 Autorização

2.1 Exploração de Produtos e Subprodutos Florestais

2.1.1 Carvão vegetal

2.1.1.1 Floresta plantada mdc 0,340

2.1.1.2 Floresta nativa mdc 0,900

2.1.2 Lenha e/ou toretes

2.1.2.1 Floresta plantada (eucalipto) st 0,140

2.1.2.2 Floresta plantada (pinus) st 0,080
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2.1.2.3 Floresta plantada (outras espécies) st 0,100

2.1.2.4 Floresta nativa st 0,500

2.1.3 Madeira em Toras

2.1.3.1 Jacarandá (primeira) m3 120

2.1.3.2 Jacarandá (segunda) m3 60

2.1.3.3 Macanaíba e peroba m3 12

2.1.3.4 Cerejeira, sucupira, canela, parajú, Gonçalo Alves, 
brauna, jequitibá, ipê, vinhático, angelim, bicuiba, 
roxinho, jatobá, crubichá, garapa, sapucaia, 
maçaranduba

m3 6

2.1.3.5 Outras madeiras de lei m3 5

2.1.3.6 Madeira branca (nativa) m3 4

2.1.3.7 Eucalipto m3 1

2.1.3.8 Pinus m3 1

2.1.3.9 Outras espécies plantadas m3 1

2.1.4 Achas, Mourões e escoras

2.1.4.1 Achas e Mourões

Nova redação dada ao item 2.1.4.1 pela Lei 7.576, de 
21.11.03, efeitos a partir de 24.11.03:

2.1.4.1.1 Braúna e sapucaia dz 1,200

Redação original, efeitos até 23/11/03

2.1.4.1.1 Braúna e sapucaia dz 1,200

2.1.4.1.2 Camará dz 0,400

2.1.4.1.3 Outras espécies nativas dz 1

2.1.4.1.4 Eucalipto dz 0,110

2.1.4.1.5 Outras espécies plantadas dz 0,110

2.1.4.2 Madeira para escoramento

2.1.4.2.1 Espécies nativas dz 1

2.1.4.2.2 Espécies plantadas dz 0,250

2.1.4.3 Madeira para andaimes

2.1.4.3.1 Espécies nativas dz 1

2.1.4.3.2 Espécies plantadas dz 0,250

2.1.5 Postes

2.1.5.1 Espécies nativas m 1

2.1.5.2 Espécies plantadas m 0,150

2.1.6 Bambu, cascas, folhas, mudas/plantas e sementes
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2.1.6.1 Bambu T 2

2.1.6.2 Cascas de essências florestais Arroba 2

2.1.6.3 Folhas de essências florestais T 10

2.1.6.4 Sementes de essências florestais Kg 0,500

2.1.6.5 Plantas ornamentais Planta 1

2.1.7 Palmito

2.1.7.1 Espécies nativas dz 3

2.1.7.2 Espécies plantadas dz 0,260

2.2 Uso de Fogo Controlado (por hectare ou fração de ha 
da área autorizada)

2.2.1 Até 5,00 hectares (taxa mínima) área 5

2.2.2 Acima de 5,00 ha (acréscimo por ha sobre a taxa 
mínima)

2.2.2.1 Restos de cultura/exploração ha 1

2.2.2.2 Pastagem ha 0,750

2.2.2.3 Cana de açúcar ha 0,500

2.2.2.4 Espécies prejudiciais/outras finalidades ha 1

2.3 Transporte de Produtos/ Subprodutos Florestais Guia 5

3 Vistoria Técnica

3.1 Para exploração florestal com emissão de laudo/
parecer (sobre a área total da propriedade)

3.1.1 Até 10 ha vistoria 20

3.1.2 Acima de 10 ha até 30 ha vistoria 25

3.1.3 Acima de 30 ha até 50 ha vistoria 30

3.1.4 Acima de 50 ha até 75 ha vistoria 40

3.1.5 Acima de 75 ha até 100 ha vistoria 50

3.1.6 Acima de 100 ha ha 0,550

3.2 Para uso do fogo (por hectare ou fração de hectare 
da área requerida)

3.2.1 Até 5 ha vistoria 10

3.2.2 Acima de 5 ha até 10 ha vistoria 20

3.2.3 Acima de 10 ha até 50 ha vistoria 30

3.2.4 Acima de 50 ha até 100 ha vistoria 35

3.2.5 Acima de 100 ha ha 0.350

3.3 Para implantação de loteamento e afins (por hectare 
ou fração de hectare da área total da propriedade/
propriedades)
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3.3.1 Até 10 ha vistoria 300

3.3.2 Acima de 10 até 20 ha vistoria 400

3.3.3 Acima de 20 até 30 ha vistoria 500

3.3.4 Acima de 30 ha ha 20

3.4 Para implantação/ampliação/manutenção de 
estradas, linhas de transmissão e assemelhados (por 
Km ou fração de Km)

3.4.1 Implantação ou ampliação Km 100

3.4.2 Manutenção Km 25

3.5 Para sindicância/perícia vistoria 50

4 Registro e renovação anual de registro de produtor, 
consumidor, fabricante, extrator, comerciante, 
extrator, comerciante e exportador de produtos e 
sub-produtos florestais e registro de motoserra:

4.1 Produtor

4.1.1 Carvão vegetal Registro Quadro I

4.1.2 Dormentes/postes/estacas/mourões e similares Registro Quadro I

4.1.3 Plantas ornamentais Registro 100

4.1.4 Plantas medicinais/aromáticas e raízes Registro 50

4.1.5 Mudas de essências florestais Registro 50

4.1.6 Sementes de essências florestais Registro 50

4.2 Consumidor

4.2.1 Carvão vegetal/moinha/briquetes/peletes de carvão 
e similares

Registro Quadro I

4.2.2 Lenha/toretes/briquetes/cavaco/serragem e 
similares

Registro Quadro I

4.3 Fabricante/beneficiador/processador/desdobrador

4.3.1 Indústria de celulose Registro Quadro I

4.3.2 Indústria de pasta mecânica Registro Quadro I

4.3.3 Indústria de papel/papelão Registro Quadro I

4.3.4 Indústria de madeira serrada ou serraria Registro Quadro I

4.3.5 Indústria de madeira laminada/desfolhada/faqueada Registro Quadro I

4.3.6 Indústria de madeira compensada/contraplacada Registro Quadro I

4.3.7 Indústria de prensado de madeira e similares Registro Quadro I

4.3.8 Indústria de fósforo/palitos e similares Registro Quadro I

4.3.9 Indústria de embarcação de madeira Registro Quadro I

4.3.10 Fábrica de casas de madeira Registro Quadro I
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4.3.11 Fábrica de esquadrias/taco/estrados e assemelhados Registro Quadro I

4.3.12 Fábrica de móveis de madeira Registro Quadro I

4.3.13 Fábrica de móveis de vime/bambu Registro 100

4.3.14 Fábrica de caixa de madeira para embalagem Registro Quadro I

4.3.15 Fábrica de carroceria e assemelhados Registro Quadro I

4.3.16 Fábrica de cavacos/palhas de madeira e similares Registro Quadro I

4.3.17 Fábrica de briquetes/peletes de carvão vegetal ou de 
madeira e similares

Registro Quadro I

4.3.18 Fábrica de gaiolas e viveiros de madeira Registro 50

4.3.19 Fábrica de artefatos de madeira/vime/bambu/xaxim/
cipó e similares

Registro 50

4.3.20 Indústria de produto destilado de madeira Registro 125

4.3.21 Indústria de beneficiamento de óleos essenciais/
resinas/tenantes

Registro 125

4.3.22 Indústria de beneficiamento de plantas ornamentais/
medicinais/aromáticas

Registro 100

4.3.23 Indústria de conservas/beneficiamento de palmito e 
similares

Registro 150

4.3.24 Fábrica de motoserra Registro 600

4.3.25 Usina de preservação de madeira

4.3.25.1 Micro empresa Registro 150

4.3.25.2 Demais empresas Registro 600

4.4 Extrator

4.4.1 Lenha Registro Quadro I

4.4.2 Toros/toretes/estacas e similares Registro Quadro I

4.4.3 Óleo essenciais Registro 100

4.4.4 Plantas medicinais/aromáticas/partes Registro 100

4.4.5 Plantas ornamentais Registro 100

4.4.6 Vime/bambu/cipó e similares Registro 50

4.4.7 Xaxim Registro 100

4.4.8 Fibras e similares Registro 100

4.4.9 Resina/goma/cera e similares Registro 100

4.5 Comerciantes

4.5.1 Matéria-prima/produtos/subprodutos de origem da 
flora

4.5.1.1 Microempresa Registro 100

4.5.1.2 Demais empresas Registro 200
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4.5.1.3 Plantas medicinais/aromáticas/partes Registro 50

4.5.1.4 Varejistas de carvão vegetal empacotado Registro 50

4.5.2 Comerciante de motoserra Registro 200

4.6 Empreendimentos Florestais

4.6.1 Consultoria florestal (pessoa física/jurídica) Registro Isento

4.6.2 Administradora (reflorestamento) Registro 100

4.6.3 Especializada (reflorestamento) Registro 100

4.6.4 Cooperativa ou associação florestal Registro 100

5 Selo de Procedência Florestal

5.1 Carvão de espécies nativas (p/pacote de até 4 Kg) Selo 0,300

5.2 Carvão de espécies plantadas (p/pacote de até 4 Kg) Selo 0,200

6 Certidão de Débito Relativo à Infração Ambiental/
Florestal

Certidão 17

7 Cobrança de Entrada nas Unidades de Conservação

7.1 Visitação (por pessoa)

7.1.1 À Unidade de conservação/trilhas Ingresso 3

7.1.2 À Unidade de conservação/piscinas Ingresso 6

7.2 Pernoite

7.2.1 Barraca Pernoite 6

7.2.2 Abrigo coletivo (por pessoa) Pernoite 12.

7.3 Escalada (por pessoa) Dia 30

7.4 Estacionamento (por veículo)

7.4.1 Passeio Dia 2

7.4.2 Motocicleta Dia 1

7.4.3 Ônibus e similares Dia 5

7.5 Uso de alojamento (por pessoa)

7.5.1 Pesquisador graduado Pernoite 4

7.5.2 Estudante universitário Pernoite 3

7.5.3 Demais profissionais Pernoite 3

7.6 Uso de churrasqueira Unidade 10

8 Optante de Reposição Florestal (preço por árvore) Unidade 1

9 Defesa Sanitária Animal

9.1. Aplicação de vacina contra Brucelose Dose 1,2

9.2 Brucelose S.A.R. 01 a 10 animais Lote 17

9.3 Brucelose S.A.R. acima de 10 animais (por cabeça) Animal 1,7
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9.4 Tuberculinização – 1 a 10 animais Lote 17

9.5 Tuberculinização – acima de 10 animais (por cabeça) Animal 1,7

9.6 Aplicação de vacina contra Aftosa (por cabeça) Dose 0,5

9.7 Aplicação de outras vacinas, exceto Brucelose e 
Aftosa

Dose 1,6

9.8 Desdobramento de atestado de vacinação contra 
Brucelose

Unidade 6

9.9 Desdobramento de atestado diverso Unidade 6

9.10 Segunda via da ficha do produtor Unidade 12

9.11 Abertura de ficha do produtor Unidade Isento

9.12 Recadastramento do produtor Unidade Isento

9.13 Atualização do controle da Febre Aftosa Unidade 17

9.14 Atualização do controle da Febre Aftosa acrescido 
por cabeça não vacinada

Unidade 2

9.15 Hemograma completo Exame 11

9.16 Pesquisa de Hematozoários (Babésia e Filiária e 
outros)

Pesquisa 11

9.17 Brucelose Soro Aglutinação Lenta Teste 11

9.18 Anemia infecciosa eqüina (AIE) Teste 15

9.19 Exame de urina (característica físico-químicas e 
sedimentação)

Teste 11

9.20 Exame de fezes de todas as espécies (por animal) Unidade 11

9.21 Exame histopatológico Unidade 15

9.22 Exame de Raiva bovino, canino e felino Unidade Isento

9.23 Antibiograma Unidade 15

9.24 Exame de micro e macro elementos Unidade 15

9.25 Camundongo (por cabeça) Unidade 15

9.26 Declaração atual controle pecuária Unidade 11

9.27 Valor de 1 (um) Km – deslocamento/carro Km 0,30

9.28 Valor de 1 (um) Km – deslocamento/motocicleta Km 0,25

9.29 Vacina contra Febre Aftosa, por dose Dose (*)

9.30 Vacina Anti-Rábica de 1 (um) ano, por dose Dose (*)

9.31 Vacina Anti-Rábica de 3 (três) ano, por dose Dose (*)

(*) preço de mercado local

9.32 Aquisição de blocos para AIE Bloco 15

9.33 Guia de Trânsito Anima – GTA
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9.33.1 Bovinos, bufalinos: 01 até 05 animais Guia 2,6

9.33.2 Bovinos, bufalinos: acima de 05 animais (por cabeça) Unidade 0,6

9.33.3 Suínos, ovinos, caprinos: 01 até 10 animais Guia 1

9.33.4 Suínos, ovinos, caprinos: acima de10 animais (por 
cabeça)

Unidade 0,10

9.33.5 Aves, coelhos e outras espécies de animais comerciais 
de pequeno porte

/mil cab 2

9.33.6 Caninos, felinos e outras espécies de animais 
ornamentais de pequeno porte (por GTA) Unidade 13

9.33.7 Eqüinos, muares, asininos (por GTA) Unidade 15

9.33.8 Outras espécies de animais de grande, pequeno/e 
médio porte, não identificadas nesta tabela (por GTA) Unidade 13

9.33.9 Certificado de Inspeção Sanitária Anima – CISA – (por 
CISA)

Unidade 15

Observação:
Independente do número de animais, a GTA será emitida obrigatoriamente para cada unidade transportadora.
Excetuam-se das taxas devidas à emissão de GTA, as movimentações internas de bovinos e bufalinos sem fins 
comerciais 

10 Defesa Sanitária Vegetal

10.1 Registro/Renovação anual de registro de

10.1.1 Produtor de sementes Unidade 60

10.1.2 Produtor de mudas Unidade 60

10.1.3 Produtor de sementes/mudas Unidade 60

10.1.4 Viveiro produtor de muda Unidade 50

10.1.5 Profissionais para emissão de CFO Unidade 50

10.2 Vistoria em viveiro de produção para registro Unidade 30

10.3 Emissão de permissão de trânsito de vegetais e 
partes

Unidade 5

10.4 Aquisição de blocos de CFO ( com 25 vias) Unidade 5

10.5 Vistoria técnica/inspeção de propriedades rurais ou 
estabelecimentos comerciais 30

11 Inspeção, Fiscalização Animal e Vegetal

11.1 Laudo de vistoria de inspeção ordinária prévia 
terreno

Unidade 100

11.2 Laudo de vistoria de inspeção ordinária prévia de 
estabelecimento

Unidade 100

11.3 Laudo de vistoria de inspeção ordinária final de 
estabelecimento

Unidade 100

11.4 Laudo de vistoria de inspeção ordinária de produtos
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11.4.1 Bovinos para abate Cabeça 0,15

11.4.2 Equídeo para abate Cabeça 0,15

11.4.3 Suínos, ovinos e caprinos para abate Cabeça 0,10

11.4.4 Aves e coelhos para abate Mil-cab/fr 3,00

11.4.5 Salgados-dessecados-embutidos e não embutidos T/fr 5,15

11.4.6 Produtos de salsicharia – conservas e outros T/fr 5,15

11.4.7 Toucinhos – unto – banha e outros T/fr 5,15

11.4.8 Farinhas – sebo – peles – óleos e outros T/fr 5,15

11.4.9 Leites pasteurizados – esterilizado – aromatizado Milh-I/fr 3

11.4.10 Leites condensados – evaporados e doce de leite T/fr 3

11.4.11 Leite em pó de consumo direto T/fr 5,15

11.4.12 Leite em pó industrial T/fr 5,15

11.4.13 Queijos Minas, pratos e suas variedades T/fr 5,15

11.4.14 Requeijão – ricota e outros queijos T/fr 5,15

11.4.15 Manteigas – margarinas – caseína – lactose T/fr 3

11.4.16 Produtos derivados de aves e ovos Milh dz/fr 5,15

11.4.17 Mel – cera e produtos à base de mel de abelha T/fr 5,15

11.5 Cadastramento do comerciante e empresas 
aplicadoras de produtos agrotóxicos seus 
componentes e afins

Unidade 150

11.6 Renovação de Cadastro de comerciantes e 
empresas aplicadoras de produtos agrotóxicos seus 
componentes e afins

Unidade 120

11.7 Cadastramento de produtos agrotóxicos, seus 
componentes e afins

11..7.1 Produtos classe toxicológica I Unidade 2700

11.7.2 Produtos classe toxicológica II Unidade 2.000

11.7.3 Produtos classe toxicológica III Unidade 1.500

11.7.4 Produtos classe toxicológica IV Unidade 1.200

11.8 Alteração das informações de cadastro de produtos 
agrotóxicos, seus componentes e afins

11.8.1 Produtos classe toxicológica I Unidade 1.600

11.8.2 Produtos classe toxicológica II Unidade 1.200

11.8.3 Produtos classe toxicológica III Unidade 900

11.8.4 Produtos classe toxicológica IV Unidade 700

11.9 Manutenção anual do cadastro dos produtos 
agrotóxicos seus componentes e afins 810
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11.9.1 Produtos classe toxicológica I Unidade 810

11.9.2 Produtos classe toxicológica II Unidade 600

11.9.3 Produtos classe toxicológica III Unidade 450

11.9.4 Produtos classe toxicológica IV Unidade 360

11.10 Mudança de titularidade de produtos agrotóxicos, 
seus componentes e afins

11.10.1 Produtos classe toxicológica I Unidade 810

11.10.2 Produtos classe toxicológica II Unidade 600

11.10.3 Produtos classe toxicológica III Unidade 450

11.10.4 Produtos classe toxicológica IV Unidade 360

12 Legitimação de terras

12.1 Requerimento Unidade 17

12.2 Fotocópia de memorial Unidade 1,5

12.3 Fotocópia de planta Unidade 8

12.4 Fotocópia de outras peças – processo de terras

12.4.1 Até 06 folhas 17

12.4.2 A partir da 7ª folha, por folha Unidade 0,350

12.5 Medição de terras

12.5.1 Rural (por metro linear) m 0,15

12.5.2 Urbana (por metro linear) m 0,85

13 Certidões

13.1 Autorização de transferência de fração ideal de 
imóveis (instrução de serviço)

Unidade 15

13.2 Certidões de processo de legitimação/regularização 
de terras

13.2.1 Até 01 lauda Unidade 15

13.2.2 Excedendo de 01 lauda, acresce por folha Unidade 5

1.4 Levantamentos Topográficos e Outros

1.4.1 Elaboração de croquis por fotointerpretação no 
escritório

Nova redação dada ao item 14.1.1 pela Lei 7.576, de 
21.11.03, efeitos a partir de 24.11.03:

Até 100 há Unidade 70

Redação original, efeitos até 23.11.03:

14.1.1 Até 100 ha Unidade 700

14.1.2 Acima de 100 à 200 ha Unidade 115
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14.1.3 Acima de 200 à 400 ha Unidade 170

14.1.4 Acima de 400 à 700 ha Unidade 240

14.1.5 Acima de 700 à 1.000 ha Unidade 320

14.1.6 Acima de 1.000 ha Unidade 420

Observação: Caso necessário ida à campo, será 
acrescentado até 50% (cinquenta por cento) no 
orçamento de serviço

14.2 Redesenho em geral e relatório de levantamento 
topográfico

14.2.1 Planta (formato acima A4) Unidade 60

14.2.2 Planta (formato A4) Unidade 35

14.2.3 Relatório Unidade 10

Observação: Será incluído no valor total do 
orçamento, o custo operacional do profissional na 
área específica, na base de 28 VRTE/dia trabalho 
(estimado)

14.3 Levantamento Topográfico de perímetro

14.3.1 Levantamento de perímetro, até 1 ha Unidade 175

14.3.2 Levantamento de perímetro acima de 1 ha a 3 ha Unidade 230

14.3.3 Levantamento de perímetro acima de 3 ha Km 205

14.4 Locação de alinhamento Km 320

14.5 Nivelamento de seções ha 250

14.6 Alocação de equipe topográfica/dia ha 350

Observação: A locação de equipe topográfico deve 
ser considerada à disposição do contratante em 
jornada de até 08 horas

14.7 Levantamento planialtimétriico e cadastral

14.7.1 Área rural e suburbana

14.7.1.1 Até 01 ha Unidade 405

14.7.1.2 Acima de 01 à 05 ha ha 325

14.7.1.3 Acima de 05 à 10 ha ha 275

14.7.1.4 Acima de 10 ha ha 265

14.7.2 Área urbana

14.7.2.1 Até 01 ha Unidade 540

14.7.2.2 Acima de 01 à 05 ha ha 435

14.7.2.3 Acima de 05 à 10 ha ha 370

14.7.2.4 Acima de 10 ha ha 365
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Observação: Os valores atribuídos poderão 
sofrer variações conforme condições do Plano de 
Urbanização e topografia do terreno, não excedendo 
o valor referenciado até 01 ha

14.8 Cópia heliográfica

14.8.1 Mapas municipais Unidade 15

14.8.2 Plantas cadastrais Unidade 20

14.9 Mapa planialtimétrico

14.9.1 Escala 1:400.000 – ano 1984 Unidade 25

14.10 Fotocópia de fotografia aérea

14.10.1 Fotocópia comum Unidade 1

14.10.2 Fotocópia colorida Unidade 4

14.11 Levantamento por GPS (Sistema Posicionamento 
Global)

14.11.1 Ponto de precisão submétrica – raio menor que 50 
Km

Unidade 205

14.11.2 Localização de pontos com baixa precisão

14.11.2.1 Até 10 pontos Ponto 50

14.11.2.2 Acima de 10 pontos (acréscimo por ponto sobre a 
taxa estipulada em 14.11.2.1)

Ponto 5

Observação: Ao valor final do serviço será acrescido 
o custo de deslocamento, à base de 0,25 VRTE/Hm

15 Barragens Tipo I

15.1 Licença para construção Licença 30

15.2 Vistoria técnica Vistoria 20
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QUADRO

Matéria-prima e/ou fonte de Energia, volume anual m³/st/mdc. Valores em VRTE

Até                                                                    600 50.00 + 0,08 VRTE/m³/st/mdc.

Acima de                                           600 até 1.000                  68.00 + 0,05 VRTE/m³/st/mdc.

Acima de                                        1.000 até 5.000 78.00 + 0,04 VRTE/m³/st/mdc.

Acima de                                      5.000 até 10.000 128.00 + 0,03 VRTE/m³/st/mdc.

Acima de                                    10.000 até 25.000 178.00 + 0,025 VRTE/m³/st/mdc.

Acima de                                    25.000 até 50.000 303.00 + 0,02 VRTE/m³/st/mdc.

Acima de                                  50.000 até 100.000 553.00 + 0,015 VRTE/m³/st/mdc.

Acima de                             100.000 até 1.500.000 1053.00 + 0,01 VRTE/m³/st/mdc.

Nova redação dada pela Lei 7.576, de 21.11.03, efeitos a partir 
de 01.01.04:

Acima de                                                 1.500.000 8.553.00 + 0,005 VRTE/m³/st/mdc.

Redação original, efeitos até 31.12.03:

Acima de                                                 1.500.000 8.553.00 + 0,05 VRTE/m³/st/mdc.

TAXAS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PELA 

UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESPE-

CÍFICOS E DIVISÍVEIS, PRESTADOS AO CONTRIBUINTE OU POSTOS 

A SUA DISPOSIÇÃO.

TABELA V

(SESA/IESP)

Classificação FATO GERADOR VALOR EM 
VRTE

1 Concessão de Alvará, Licença ou Autorização

1.1 Estabelecimento do Grupo I

Total da Área Construída

1.1.1 Até 100 m² 500

1.1.2 Maior que 100m² até 300m² 800

1.1.3 Maior que 300m² a base de cálculo será acrescida de 50 VRTE a cada 
100m²
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1.2 Estabelecimentos do Grupo II

Total de Área Construída

1.2.1 Até 100m² 1000

1.2.2 Maior que 100m² até 300m² 1300

1.2.3 Maior que 300m² a base de cálculo será acrescida de 80 VRTE a cada 
100m²

1.3 Estabelecimento do Grupo III

Total da Área Construída

1.3.1 Até 100m² 1500

1.3.2 Maior que 100m² até 300m² 1800

1.3.3 Maior que 300m² a base de cálculo será acrescida de 100 VRTE a cada 
100m²

2 Aprovação de projeto, concessão de habite-se sanitário

2.1 Estabelecimentos do Grupo I

Total de Área Construída

2.1.1 Até 100m² 600

2.1.2 Maior que 100m² e até 300m² 700

2.1.3 Maior que 300m² a base de cálculo será acrescida de 20 VRTE a cada 
100m²

2.2 Estabelecimentos do grupo II

Total de Área Construída

2.2.1 Até 100m² 700

2.2.2 Maior que 100m² até 300m² 900

2.2.3 Maior que 300m² a base de cálculo será acrescida de 30 VRTE a cada 
100m²

2.3 Estabelecimentos do Grupo III

Total da Área Construída

2.3.1 Até 100m² 900

2.3.2 Maior que 100m² e até 300² 1100

2.3. Maior que 300m² a base de cálculo será acrescida de 40 VRTE a cada 
100m²

2.4 Residência Unifamiliar

Total de Área Construída

2.4.1 Até 50m² Isento

2.4.2 Maior que 100 m² até 300m² 100
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2.4.3 Maior que 300m² a base de cálculo será acrescida de 10 VRTE a cada 
100m²

2.5 Residência Não Unifamiliar

Total de Área Construída

2.5.1 Até 50m² Isento

2.5.2 Maior que 100m² e até 300m² 200

2.5.3 Maior que 300m² a base de cálculo será acrescida de 20 VRTE a cada 
100m²

3.1 Estabelecimentos do Grupo I 500

3.2 Estabelecimentos do Grupo II 800

3.3 Estabelecimentos do Grupo III 1000

4 Atestado, laudo técnico ou certidão como resultado da inspeção 
sanitária

4.1 Estabelecimentos do Grupo I 600

4.2 Estabelecimentos do Grupo II 900

4.3 Estabelecimentos do Grupo III 1200

5 Inspeção para verificação de exigências

5.1 Estabelecimentos do Grupo I 100

5.2 Estabelecimentos do Grupo II 150

5.3 Estabelecimentos do Grupo III 200

6 Certificados não especificados

6.1 Estabelecimentos do Grupo I 600

6.2 Estabelecimentos do Grupo II 800

6.3 Estabelecimentos do Grupo III 1000

7 Cadastro de Produtos p/ produto 500

8 Anuência em documentos 100

9 Aprovação de programas p/ informatização de dados 800

10 Certificado de baixa de responsabilidade técnica 300

11 Certificado de baixa de empresa ou atividade 350

12 2ª via de documento será calculada como 60% do valor do documento 
original

13 Visto em notas e documentos

13.1 Até 05 notas ou documentos 100

13.2 A cada nota que acrescentar 20 p/ docum.

14 Guia de trânsito (por guia) 150

15 Requerimento em geral 17
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16 Visto em certificados de exportação de produtos (por produto) 60

17 Abertura, encerramento e transferência de livros

17.1 Livros até 100 folhas (por livro) 50

17.2 Livros c/ mais de 100 folhas (por livro) 70

18 Laudo técnico para a inutilização de produtos

18.1 Até 100 kg ou litros 150

18.2 De 101 a 300 kg ou litros 170

18.3 De 301 a 500 kg ou litros 190

18.4 Acima de 500 kg ou litros a base de cálculo será acrescida de 50 VRTE 
a cada 100 kg ou litros

Sub-itens 19 até 19.3.3 incluídos pela Lei 10.938, de 03.11.18, efeitos a partir de 01.01.19:

19 Taxa de Monitoramento Anual do Risco Sanitário (TMARS)

19.1 Estabelecimento do Grupo I

Total da Área Construída

19.1.1 Até 100m² 500

19.1.2 Maior que 100m² até 300m² 800

19.1.3 Maior que 300m² a base de cálculo será acrescida de 50 VRTE a cada 
100m²

19.2 Estabelecimentos do Grupo II

Total de Área Construída

19.2.1 Até 100m² 1000

19.2.2 Maior que 100m² até 300m² 1300

19.2.3 Maior que 300m² a base de cálculo será acrescida de 80 VRTE a cada 
100m²Maior que 300m² a base de cálculo será acrescida de 80 VRTE 
a cada 100m²

19.3 Estabelecimento do Grupo III

Total da Área Construída

19.3.1 Até 100m² 1500

19.3.2 Maior que 100m² até 300m² 1800

19.3.3 Maior que 300m² a base de cálculo será acrescida de 100 VRTE a 
cada 100m²
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Anexo à TABELA V

Nova redação dada pela Lei n.º 10.938, de 03.11.18, efeitos a partir de 01.01.19:

As taxas especificadas na tabela V sofrerão redução nos seguintes casos:

- microempresas: 80% (oitenta por cento) de redução, com faturamento anual de zero até 144.000 VRTE;

- empresas com faturamento anual de 144.001 até 840.000 VRTE: 60% (sessenta por cento) de redução;

- empresas com faturamento anual de 840.001 até 1.200.000 VRTE: 40% (quarenta por cento) de redução;

- produtor rural e pessoas físicas terão de redução de 80% (oitenta por cento).
A Taxa de Monitoramento Anual do Risco Sanitário (TMARS) será recolhida pelo contribuinte até o último 

dia útil do mês de concessão do Alvará Sanitário do ano subsequente ao licenciamento.

Redação original, efeitos até 31.12.18:
A taxas especificadas na Tabela V sofrerão redução nos seguintes casos:
- microempresas: 80% de redução, com faturamento anual de a zero ao 144.000 VRTE;
- empresas com faturamento anual de 144.001 até 840.000 VRTE: 60% (sessenta por cento) de redução;
- empresas com faturamento anual de 840.001 até 1.200.000 VRTE: 40% (quarenta por cento) de redução;
- produtor rural e pessoas físicas terão de redução de 80% (oitenta por cento).

Nova redação dada pela Lei n.º 11.229, de 29.12.20, efeitos a partir de 

30.12.20:
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ANEXO ÚNICO

TABELA VI

TAXAS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS E DE PRODU-

TOS RELACIONADOS AO USO E MANEJO DE FAUNA E OUTROS SER-

VIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CONTRIBUINTE OU POSTOS A SUA 

DISPOSIÇÃO.

(SEAMA/IEMA)

1 - LICENÇA

Classificação FATO GERADOR VALOR EM VRTE

1.1 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - ATIVIDADE INDUSTRIAL

1.1.1 Licença Prévia

1.1.1.1 Classe I 383

1.1.1.2 Classe II 765

1.1.1.3 Classe III 1602

1.1.1.4 Classe IV 4499

1.1.2 Licença de Instalação

1.1.2.1 Classe I 77

1.1.2.2 Classe II 192

1.1.2.3 Classe III 1109

1.1.2.4 Classe IV 3374

1.1.3 Licença de Operação

1.1.3.1 Classe I 230

1.1.3.2 Classe II 511

1.1.3.3 Classe III 1276

1.1.3.4 Classe IV 3824

1.1.4 Licença Ambiental de Regularização e Licença de Operação 
Corretiva

1.1.4.1 Classe I 1035

1.1.4.2 Classe II 2202

1.1.4.3 Classe III 5981

1.1.4.4 Classe IV 17546
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1.1.5 Licença Ambiental Única

1.1.5.1 Classe I 230

1.1.5.2 Classe II 511

1.1.5.3 Classe III 1276

1.1.5.4 Classe IV 3824

1.1.6 Licença de Operação (10 Anos)

1.1.6.1 Classe I 288

1.1.6.2 Classe II 639

1.1.6.3 Classe III 1595

1.1.6.4 Classe IV 4780

1.1.7 Licença Ambiental Única (10 Anos)

1.1.7.1 Classe I 288

1.1.7.2 Classe II 639

1.1.7.3 Classe III 1595

1.1.7.4 Classe IV 4780

1.2 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - ATIVIDADE NÃO INDUSTRIAL

1.2.1 Licença Prévia

1.2.1.1 Classe I 306

1.2.1.2 Classe II 575

1.2.1.3 Classe III 1602

1.2.1.4 Classe IV 4962

1.2.2 Licença de Instalação

1.2.2.1 Classe I 230

1.2.2.2 Classe II 459

1.2.2.3 Classe III 1454

1.2.2.4 Classe IV 4360

1.2.3 Licença de Operação

1.2.3.1 Classe I 192

1.2.3.2 Classe II 306

1.2.3.3 Classe III 1913

1.2.3.4 Classe IV 4636

1.2.4 Licença Ambiental de Regularização e Licença de Operação 
Corretiva

1.2.4.1 Classe I 1092

1.2.4.2 Classe II 2010
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1.2.4.3 Classe III 7454

1.2.4.4 Classe IV 20937

1.2.5 Licença Ambiental Única

1.2.5.1 Classe I 192

1.2.5.2 Classe II 306

1.2.5.3 Classe III 1913

1.2.5.4 Classe IV 4636

1.2.6 Licença de Operação (10 Anos)

1.2.6.1 Classe I 240

1.2.6.2 Classe II 383

1.2.6.3 Classe III 2391

1.2.6.4 Classe IV 5795

1.2.7 Licença Ambiental Única (10 Anos)

1.2.7.1 Classe I 240

1.2.7.2 Classe II 383

1.2.7.3 Classe III 2391

1.2.7.4 Classe IV 5795

1.3 PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO - ATIVIDADE INDUSTRIAL

1.3.1 Licença Ambiental por Adesão e Compromisso 
(LAC)

180

1.3.2 Licença Ambiental por Adesão e Compromisso 
(LAC - 10 anos)

225

1.3.3 Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso (LAC) em procedimento de 
regularização

270

1.4 PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO - ATIVIDADE NÃO INDUSTRIAL, 
EXCETO TRANSPORTE

1.4.1 Licença Ambiental por Adesão e Compromisso 
(LAC)

209

1.4.2 Licença Ambiental por Adesão e Compromisso 
(LAC - 10 anos)

262

1.4.3 Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso (LAC) em procedimento de 
regularização

314

1.5 PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO - ATIVIDADE NÃO INDUSTRIAL, 
TRANSPORTE

1.5.1 Licença Ambiental Única (LAU) para 
Transporte de resíduos não perigosos

209
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1.5.2 Licença Ambiental Única (LAU - 10 anos) para 
Transporte de resíduos não perigosos

262

1.5.3 Licença Ambiental Única (LAU) para 
Transporte de produtos/resíduos perigosos

292

1.5.4 Licença Ambiental Única (LAU - 10 anos) para 
Transporte de produtos/resíduos perigosos

365

1.5.5 Licença Ambiental Única (LAU) para 
Transporte de resíduos não perigosos em 
procedimento de regularização

314

1.5.6 Licença Ambiental Única (LAU) para 
Transporte de produtos/resíduos perigosos 
em procedimento de regularização

438

1.5.7 Adicional por placa licenciada 5

Obs.:

1 - Para licença cuja atividade/empreendimento estiver Inserida em Unidade de Conservação Estadual 
ou em sua Zona de Amortecimento, acrescentar 50% sobre o valor correspondente à taxa da classe de 
enquadramento.

2 - No caso de requerimento de Licença Prévia com Estudo de Impacto Ambiental (EIA), ou de 
outra licença com Estudo de Conformidade Ambiental (ECA), a taxa para análise do requerimento, 
correspondente à classe de enquadramento, deverá ser multiplicada por 6 (seis).

2 - AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Classificação FATO GERADOR VALOR EM VRTE

2.1 ATIVIDADE INDUSTRIAL OU AFIM

2.1.1 1 episódio 150

2.1.2 Trimestre 188

2.1.3 Semestre 225

2.1.4 Ano 300

2.2 ATIVIDADE NÃO INDUSTRIAL

2.2.1 1 episódio 175

2.2.2 Trimestre 219

2.2.3 Semestre 263

2.2.4 Ano 350

3 - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES COM POTENCIAL POLUIDOR / 
DEGRADADOR (LEI ESTADUAL Nº 10.098/2013)

Classificação FATO GERADOR VALOR EM VRTE

3.1 Pequeno potencial de poluição/grau de utilização de recursos 
ambientais
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3.1.1 Empresa de pequeno porte 60% do valor previsto no Anexo 
IX da Lei Federal nº 6.938, de 
31 de agosto de 1981, e suas 
alterações, de acordo com a 
classificação correspondente ao 
empreendimento.

3.1.2 Empresa de médio porte 60% do valor previsto no Anexo 
IX da Lei Federal nº 6.938, de 
31 de agosto de 1981, e suas 
alterações, de acordo com a 
classificação correspondente ao 
empreendimento.

3.1.3 Empresa de grande porte 60% do valor previsto no Anexo 
IX da Lei Federal nº 6.938, de 
31 de agosto de 1981, e suas 
alterações, de acordo com a 
classificação correspondente ao 
empreendimento.

3.2 Médio potencial de poluição/grau de utilização de recursos 
ambientais

3.2.1 Empresa de pequeno porte 60% do valor previsto no Anexo 
IX da Lei Federal nº 6.938, de 
31 de agosto de 1981, e suas 
alterações, de acordo com a 
classificação correspondente ao 
empreendimento.

3.2.2 Empresa de médio porte 60% do valor previsto no Anexo 
IX da Lei Federal nº 6.938, de 
31 de agosto de 1981, e suas 
alterações, de acordo com a 
classificação correspondente ao 
empreendimento.

3.2.3 Empresa de grande porte 60% do valor previsto no Anexo 
IX da Lei Federal nº 6.938, de 
31 de agosto de 1981, e suas 
alterações, de acordo com a 
classificação correspondente ao 
empreendimento.

3.3 Alto potencial de poluição/grau de utilização de recursos 
ambientais

3.3.1 Microempresa 60% do valor previsto no Anexo 
IX da Lei Federal nº 6.938, de 
31 de agosto de 1981, e suas 
alterações, de acordo com a 
classificação correspondente ao 
empreendimento.
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3.3.2 Empresa de pequeno porte 60% do valor previsto no Anexo 
IX da Lei Federal nº 6.938, de 
31 de agosto de 1981, e suas 
alterações, de acordo com a 
classificação correspondente ao 
empreendimento.

3.3.3 Empresa de médio porte 60% do valor previsto no Anexo 
IX da Lei Federal nº 6.938, de 
31 de agosto de 1981, e suas 
alterações, de acordo com a 
classificação correspondente ao 
empreendimento.

3.3.4 Empresa de grande porte 60% do valor previsto no Anexo 
IX da Lei Federal nº 6.938, de 
31 de agosto de 1981, e suas 
alterações, de acordo com a 
classificação correspondente ao 
empreendimento.

4 - OUTRAS TAXAS PELA UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO 
CONTRIBUINTE OU POSTOS À SUA DISPOSIÇÃO

Classificação FATO GERADOR VALOR EM VRTE

4.1 Consulta Prévia 90

4.2 Certidão de Regularidade 15

4.3 Certidão Negativa/Positiva de Débitos 
Ambientais

20

4.4 Segunda via de documentos 5

4.5 Alteração da Razão Social 20

4.6 Transferência de titularidade 20

4.7 Declaração de Dispensa “Autodeclaratória” 7,5

4.8 Declaração de Dispensa com avaliação técnica 90

4.9 Retificação de licença (administrativa) 20

4.10 Retificação de licença (técnica) 90

4.11 Prorrogação de licença 90

4.12 Conversão de Licença de Operação Corretiva 
em Licença de Operação

548

4.13 Inclusão / substituição / alteração de placas 
de veículos licenciados - por placa

10

4.14 Cópia de documentos em preto e branco (até 
tamanho A4 / Ofício) contidos em processos, 
até 5 páginas - entrega em meio físico

0,5
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4.15 Cópia de documentos em preto e branco (até 
tamanho A4 / Ofício) a partir da 6ª página, 
por página - entrega em meio físico

0,1

4.16 Cópia de documentos em colorido (até 
tamanho A4 / Ofício) contidos em processos, 
por página - entrega em meio físico

0,35

4.17 Cópia de documentos contidos em processos, 
em tamanho superior a A4 / Ofício, por face - 
entrega em meio físico

3,5

4.18 Digitalização de documentos (até tamanho 
A4 / Ofício) contidos em processos, até 20 
páginas

0,5

4.19 Digitalização de documentos (até tamanho 
A4 / Ofício) contidos em processos, a partir 
da 20ª página, por face

0,05

4.20 Digitalização de documentos contidos 
em processos, em tamanho superior a 
A4 / Ofício, por face - entrega em meio 
digital

3

4.21 Cópia/gravação de CD-R/RW 3

4.22 Cópia/gravação de DVD-R/RW 5

4.23 Outros serviços 20

5 - TAXAS DOS SERVIÇOS RELACIONADOS AO USO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE E FAUNA EXÓTICA

Classificação FATO GERADOR VALOR EM VRTE

5.1 Licença Ambiental de Fauna

5.1.1 Classe I 210

5.1.2 Classe II 350

5.1.3 Classe III 600

5.1.4 Classe IV 1100

5.1.5 Classe V 2250

5.1.6 Classe VI 3500

Obs.: Para os serviços do item 5.1 estarão isentos dessa taxa os empreendimentos de fauna 
silvestre e fauna exótica de cativeiro pertencentes ao setor público e a Organizações Não 
Governamentais (ONG) reconhecidas como de utilidade pública por lei estadual ou qualificadas 
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), desde que voltadas para a 
conservação de fauna. Também são isentos dessas taxas os empreendimentos que se enquadrem 
nas categorias de criação Mantenedouro e Criadouro Conservacionista.

5.2 Criação Amadorista de Passeriformes

5.2.1 Requerimento de Licença anual para criador 
amador de passeriformes

50

https://www.grancursosonline.com.br


2408

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

5.2.2 Adicional por espécime passeriforme do 
plantel (por indivíduo por ano)

1

5.2.3 Requerimento de transferência de 
espécime passeriforme entre criadores 
(por indivíduo)

30

5.2.4 Requerimento de Autorização ou Renovação 
para Torneios ou Eventos (por torneio ou 
evento)

50

5.3 Autorização de Manejo de Fauna Silvestre (cativeiro)

5.3.1 Classe I 210

5.3.2 Classe II 350

5.3.3 Classe III 600

5.3.4 Classe IV 1100

Obs.: Para os serviços do item 5.3 estarão isentos dessa taxa os empreendimentos de fauna silvestre e fauna 
exótica de cativeiro pertencentes ao setor público e a Organizações Não Governamentais (ONG) reconhecidas 
como de utilidade pública por lei estadual ou qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP), desde que voltadas para a conservação de fauna.

5.4 Autorização de Manejo de Fauna Silvestre, exceto cativeiro

5.4.1 Autorização de Manejo de Fauna no 
Licenciamento Ambiental não vinculados a 
processos de licenciamento abertos

920

5.4.2 Autorização de Manejo de Fauna no 
Licenciamento Ambiental vinculados a 
processos de licenciamento abertos

15% sobre o valor (atualizado) da taxa 
correspondente à classe de enqua- 
dramento do último requerimento de 
licença.

5.4.3 Autorização de Manejo de Fauna 
para Uso de Animais Vivos, Produtos 
e Subprodutos da Fauna Silvestre e 
Exótica para fins de exposição em feiras, 
propaganda impressa ou televisiva e 
filmes - Por evento.

50

5.5 Outras taxas de serviço

5.5.1 Produtos: emissão unitária de selo ou lacre 
de segurança para peles, partes, produtos e 
derivados da fauna silvestre e exótica

5

Redação original, efeitos até 29.12.20:
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TAXAS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PELA 

UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESPE-

CÍFICOS E DIVISÍVEIS, PRESTADOS AO CONTRIBUINTE OU POSTOS 

A SUA DISPOSIÇÃO.

TABELA VI

LICENÇAS AMBIENTAIS, ANÁLISE LABORATORIAL, RESULTADOS DE MO-

NITORAMENTO E AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

(SEAMA)

1. LICENÇA

Classificação FATO GERADOR VALOR EM VRTE

1.1 ATIVIDADE INDUSTRIAL

1.1.1 Licença Prévia

1.1.1.1 Classe I 34

1.1.1.2 Classe II 85

1.1.1.3 Classe III 493

1.1.1.4 Classe IV 1.513

1.1.2. Licença de Instalação

1.1.2.1 Classe I 170

1.1.2.2 Classe II 340

1.1.2.3 Classe III 1.020

1.1.2.4 Classe IV 2.312

1.1.3 Licença de Operação

1.1.3.1 Classe I 102

1.1.3.2 Classe II 227

1.1.3.3 Classe III 567

1.1.3.4 Classe IV 1.870

1.2 ATIVIDADE NÃO INDUSTRIAL

1.2.1 Licença Prévia

1.2.1.1 Classe I 102

1.2.1.2 Classe II 204
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1.2.1.3 Classe III 646

1.2.1.4 Classe IV 1.955

1.2.2 Licença de Instalação

1.2.2.1 Classe I 136

1.2.2.2 Classe II 255

1.2.2.3 Classe III 1.020

1.2.2.4 Classe IV 2.550

1.2.3 Licença de Operação

1.2.3.1 Classe I 85

1.2.3.2 Classe II 136

1.2.3.3 Classe III 850

1.2.3.4 Classe IV 2.267

1.3 LICENÇA COM ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 6 (seis) vezes o valor 
do enquadramento

1.4 LICENÇAS COM PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO

1.4.1 Licenças Prévia/Instalação/Operação
ATIVIDADE INDUSTRIAL

102

1.4.2 Licenças Prévia/Instalação/Operação
ATIVIDADE NÃO INDUSTRIAL

119

2. ANÁLISE LABORATORIAL

Classificação FATO GERADOR VALOR EM 
VRTE

2.1 FÍSICO QUÍMICA

2.1.1 Acidez 7

2.1.2 Alcalinidade Total 7

2.1.3 Cianeto 34

2.1.4 Cloreto 7

2.1.5 Clorofila 17

2.1.6 Condutividade Específica a 25ºC 7

2.1.7 Cor 7

2.1.8 DBO ( 5d. 20ºC ) 17

2.1.9 DQO 17

2.1.10 Dureza Total 7
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2.1.11 Fenóis 17

2.1.12 Fosfato ( Orto ) 7

2.1.13 Fósforo Total 17

2.1.14 Nitrogênio Amoniacal 17

2.1.15 Nitrogênio Nitrato 7

2.1.16 Nitrogênio Nitrito 7

2.1.17 Nitrogênio Kjeldah 17

2.1.18 Óleos e Graxas 17

2.1.19 Oxigênio Consumido 17

2.1.20 Oxigênio Dissolvido 7

2.1.21 Ph 7

2.1.22 Resíduo Total 7

2.1.23 Resíduo Volátil 17

2.1.24 Resíduo Filtrável 17

2.1.25 Resíduo Filtrável Volátil 17

2.1.26 Resíduo Não Filtrável Total 17

2.1.27 Resíduo Sedimentável 7

2.1.28 Sulfato 7

2.1.29 Sulfeto 7

2.1.30 Surfactantes (MBAS) 17

2.1.31 Turbidez 7

2.1.32 Cádmio 17

2.1.33 Cálcio 7

2.1.34 Chumbo 17

2.1.35 Cobalto 17

2.1.36 Cobre 17

2.1.37 Cromo Hexavalente 7

2.1.38 Cromo Total 17

2.1.39 Cromo Trivalente 17

2.1.40 Ferro 17

2.1.41 Ferro Solúvel 17

2.1.42 Magnésio 7

2.1.43 Manganês 17

2.1.44 Mercúrio 34
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2.1.45

Níquel 17

2.1.46 Potássio 17

2.1.47 Sódio 17

2.1.48 Zinco 17

2.1.49 Metais - (3 metais. Menos Mercúrio) 34

2.1.50 Metais- (5 metais. Menos Mercúrio) 51

2.1.51 Dióxido de Enxofre (Atmosférico) 136

2.1.52 Dióxdo de Nitrogênio (Atmosférico) 136

2.1.53 Partículas Sedimentáveis (Atmosférico) 34

2.1.56 Partículas em Suspensão (Atmosférico) 136

2.1.57 Pesticidas organoclorados (Cada príncipio ativo) 136

2.1.58 Pesticidas organofosforados (Cada príncipio ativo) 136

2.1.59 PCB's 136

2.2 MICROBIOLOGICAS

2.2.1 Coliformes Fecais + Total 34

2.2.2 Coliformes Fecais 17

2.2.3 Coliformes Totais 17

2.3 TESTES

2.3.1 Testes de Lixiviação 34

2.3.2 Teste de Solubilização 34

2.3.3 Teste de Sedimentação 34

2.3.4 Testes Ecotoxicólogico (Daphnia similis) 221

3. REGISTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES AMBIENTAIS

Classificação FATO  GERADOR VALOR EM 
VRTE

3.1 Registro de Laboratório situado no Espírito Santo 306

3.2 Registro de Laboratório situado fora do Espírito Santo 493
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4. RESULTADOS DE MONITORAMENTO DO AR

Classificação FATO GERADOR VALOR EM 
VRTE

4.1 Dados medidos pela Rede Automática de Monitoramento (parâmetros 
meteorológicos e poluentes) 51

4.2 Dados medidos pela Rede Manual de Monitoramento 34

4.3 Dados medidos pela Rede Comunitária de Percepção de Poeira
17

Obs.:

1 unidade: dados mensais de 01 parâmetro.
Serão isentos de taxa as solicitações para utilização dos dados em trabalhos comprovadamente 
científicos.

5. AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Classificação FATO GERADOR VALOR EM 
VRTE

5.1 ATIVIDADE INDUSTRIAL OU AFIM

5.1.1 1 episódio 51

5.1.2 Trimestre 153

5.2 ATIVIDADE NÃO INDUSTRIAL

5.2.1 1 episódio 119

5.2.2 Trimestre 357

5.2.3 Semestre 714

5.2.4 Ano 1.428

Item 6 incluído pela Lei n.º 10.148, de 17.12.13, efeitos a partir de 

01.01.14:
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6. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

C L A S S I -
FICAÇÃO

FATO GERADOR Valor em 
VRTE

6 Fiscalização do exercício de atividades com potencial de utilização de 
recursos ambientais ou de poluição do meio ambiente (Lei 10.098/2013)

6.1 Pequeno:

6.1.1 Empresa de pequeno porte 47

6.1.2 Empresa de médio porte 94

6.1.3 Empresa de grande porte 188

6.2 Médio:

6.2.1 Empresa de pequeno porte 75

6.2.2 Empresa de médio porte 151

6.2.3 Empresa de grande porte 377

6.3 Alto:

6.3.1 Microempresa 21

6.3.2 Empresa de pequeno porte 94

6.3.3 Empresa de médio porte 188

6.3.4 Empresa de grande porte 944

Tabela VI-A incluído pela Lei n.º 11.230, de 29.12.20, efeitos a 

partir de 01.01.21:
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ANEXO ÚNICO

“TABELA VI-A

TAXAS DE REGULAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS HÍDRICAS E OUTRAS TAXAS 

PELA UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTA-

DOS AO CONTRIBUINTE OU POSTOS À SUA DISPOSIÇÃO.

(SEAMA/AGERH)

Classificação Fato Gerador A u t o r i z a ç ã o 
(Valor em VRTE)

Concessão 
(Valor em 

VRTE)

1 Outorga de direito recursos 
hídricos

de uso de

1.1 Captações de águas superficiais

1.1.1 Uso industrial 160 200

1.1.2 Uso para abastecimento público 160 200

1.1.3 Uso em loteamento, conjuntos habitacionais e 
condomínio

160 200

1.1.4 Uso em irrigação por empreen- dimento de 
grande porte

160 200

1.1.5 Uso em mineração 160 200

1.1.6 Uso em empreendimentos comerciais e 
prestação de serviços (shopping centers, postos 
de gasolina, hotéis, clubes, etc.)

160 200

1.1.7 Uso em geração de energia elétrica (UHE, PCH, 
GGH)

1620 1950

1.1.8 Outros usos 160 200

1.2 C a p t a ç õ e s 
subterrâneas

de águas

1.2.1 Uso industrial 160 200

1.2.2 Uso para abastecimento público 160 200

1.2.3 Uso em loteamento, conjuntos habitacionais e 
condomínio

160 200

1.2.4 Uso em irrigação por empreen- dimento de 
grande porte

160 200

1.2.5 Rebaixamento de nível de água em mineração 2000 2200

1.2.6 Rebaixamento de nível de água em obras cíveis 400 600
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1.2.7 Uso em empreendimentos comerciais e 
prestação de serviços (shopping centers, postos 
de gasolina, hotéis, clubes, etc.)

160 200

1.2.8 Outros usos 160 200

2 Lançamento de efluentes

2.1 Uso industrial 600 730

2.2 Uso para abastecimento público 300 400

2.3 Uso em loteamento, conjunto habitacional e 
condomínio

160 200

2.4 Uso rural em empreendimento de grande porte 160 200

2.5 Uso em mineração 600 730

2.6 Uso em empreendimentos comerciais e 
prestação de serviços (shopping centers, postos 
de gasolina, hotéis, clubes, etc.)

160 200

2.7 Uso em geração de energia hidrelétrica (UHE, 
PCH, GGH)

400 600

2.8 Outros 160 200

3 Barramento

3.1 Controle de cheias e regulariza- ção de vazões 300 400

3.2 Em   geração   de     energia hidrelétrica (UHE, 
PCH, GGH)

1950 2350

3.3 C a d a s t r o 
Barragem

de Segurança de 50 150

3.4 Classificação da Segurança de Barragem 200 400

4 Simulação da barragem (por barragem)

4.1 Análise hidrológica sem vistoria técnica 600 900

4.2 Análise hidrológica com vistoria técnica 900 1200

5 Uso de água para fins de aquicultura em 
empreendimento de grande porte

200 300

6 Desvio,   canalização     e/ou retificação de curso 
de água

200 300

7 Dragagem, limpeza ou desasso- reamento de 
corpo hídrico

160 200

8 Travessia de corpo de água 160 200

9 Dragagem em curso de água ou em cava aluvionar 
para fins de extração mineral

200 300

10 Travessia        Rodoferroviária (pontes e bueiros) 300 400
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11 Outros usos que alterem o regime de um corpo 
de água

160 200

12 Autorização para perfuração de poço tubular 
para usos não agrícola

80 160

13 Transferência de  titularidade de outorga de 
direito de uso de recursos hídricos

40 80

14 Declaração de Reserva de Dis- ponibilidade 
Hídrica - DRDH

14.1 DRDH até 1 Mw 1600 1900

14.2 DRDH igual ou maior que 1 Mw 1930 2150

14.3 Alteração de DRDH 1600 1900

14.4 Prorrogação de DRDH 800 1100

15 Consulta prévia 30 50

16 Renovação 
outorga

de processo de 130 190

17 Outras     autorizações     ou declarações 30 40

18 Certidão Negativa / Positiva de Débitos em 
Recursos Hídricos

20 20

TAXAS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PELA UTILI-

ZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS E DI-

VISÍVEIS, PRESTADOS AO CONTRIBUINTE OU POSTOS A SUA DISPOSIÇÃO.

TABELA VII

SERVIÇOS PRESTADOS PELO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL

Classificação FATO GERADOR VALOR 
EM VRTE

1 Restauração de Documentos

1.1 Visita técnica com relatório 894

1.2 Documentos textuais (A-4)

1.2.1 Fixamento 4

1.2.2 Limpeza mecânica 5

1.2.3 Teste químico 9
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1.2.4 Tratamento químico por imersão 42

1.2.5 Tratamento químico tópico 21

1.3 Reconstituição

1.3.1 Recolagem 5

1.3.2 Remendo 25

1.3.3 Enxerto 20

1.3.4 Velatura 14

1.3.5 Planificação 5

1.3.6 Acondicionamento 16

2 Cópias de Plantas

2.1 Tamanho A1 268

2.2 Tamanho A2 133

2.3 Tamanho A3 66

2.4 Tamanho A4 11

3 Cópias de Documentos

3.1 Por transcrição, por folha 17

3.2 Por xerografia de 01 a 06 folhas 17

3.3 Por xerografia a partir da 7ª folha, por folha 0,350

4 Serviços de Microfilmagem
(Excluídos os Materiais)

4.1 Microfilmagem de Documentos em equipamentos planetários

4.1.1 Filme prata de 16mm x 100 pés, contendo aproximadamente 2.500 
fotogramas até o formato ofício Sistema Simplex, por fotograma 3

4.1.2 Filme prata de 16mm x 100 pés, contendo fotograma de documentos 
maiores de formato ofício. 19

4.2 Sistema Simplex, por rolo Microfilmagem de documentos de formato A4 
até A0

20

4.2.1 Filme prata de 35mm x 100 pés, contendo aproximadamente 550 
fotogramas em redução compatível com o formato:    2

Por fotograma 2

Por rolo 38

4.3 Filme cópia diazo de 16mm x 100 pés:

Duplicação por rolo 10

4.4 Filme cópia diazo de 35mm x 100 pés:

Duplicação por rolo 20
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4.5 Processamento (revelação) filme prata:    

16mm x 100 pés – rolo 10

35mm x 100 pés – rolo 20

4.6 Montagem em jaqueta de poliéster:         

3 canais x 35mm 4

5 canais x 16mm 5

4.6.1 Montagem de cartão janela de filme de 35mm 7

4.7 Cópia de microfilmagem em papel (unidade) 5

Nova redação dada a Tabela VIII pela Lei 9.338, de 30.11.09, efeitos a 

partir de 01.01.10:

TAXAS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PELA 

UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESPE-

CÍFICOS E DIVISÍVEIS, PRESTADOS AO CONTRIBUINTE OU POSTOS 

A SUA DISPOSIÇÃO.

TABELA VIII

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

CLASSE FATO GERADOR VALOR EM 
VRTE

1. LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO

1.1 Análise de Projeto Técnico
 (válida para três análises do mesmo projeto)

1.1.1 até 900 m² 126

1.1.2 acima de 900 m², por m² excedente 0,07

Nova redação dada ao sub-item 1.2 pela Lei 10.368, de 22.05.15, efeitos a partir de 25.05.15:

1.2 Licenciamento de Edificações ou Áreas de Risco

Redação anterior dada ao sub-item 1.2 pela Lei 9.338, de 30.11.09, efeitos de 01.01.10 até 
24.05.15:
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1.2 Vistorias para Licenciamento de Edificações ou Áreas de Risco
(válida para uma vistoria e duas conferências) 

1.2.1 até 100 m² 30

1.2.2 de 101 até 150 m² 40

1.2.3 de 151 até 300 m² 50

1.2.4 de 301 até 500 m² 60

1.2.5 de 501 até 900 m² 126

1.2.6 acima de 900 m², por m² excedente 0,07

Nova redação dada ao sub-item 1.3 pela Lei 10.368, de 22.05.15, efeitos a partir de 25.05.15:

1.3 Licenciamento de Eventos Temporários e Similares

Redação anterior dada ao sub-item 1.3 pela Lei 9.338, de 30.11.09, efeitos de 01.01.10 até 
24.05.15:

1.3 Vistorias para Licenciamento de Eventos Temporários e Similares
(válida para uma vistoria e duas conferências)

1.3.1 lotação de até 500 pessoas 70

1.3.2 lotação de    501 até  1.000 pessoas 140

1.3.3 lotação de  1.001 até  3.000 pessoas 210

1.3.4 lotação de  3.001 até  5.000 pessoas 280

1.3.5 lotação de  5.001 até  7.000 pessoas 350

1.3.6 lotação de  7.001 até 10.000 pessoas 420

1.3.7 lotação de 10.000 até 20.000 pessoas 490

1.3.8 lotação acima de 20.000 pessoas 560

2. RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO

Nova redação dada ao sub-item 2.1 pela Lei 10.368, de 22.05.15, efeitos a partir de 25.05.15:

2.1 Renovação de Licenciamento de Edificações ou Áreas de Risco

Redação anterior dada ao sub-item 2.1 pela Lei 9.338, de 30.11.09, efeitos de 01.01.10 até 24.05.15:

2.1 Vistorias para Renovação de Licenciamento de Edificações ou Áreas de Risco (válida para 
uma vistoria e duas conferências) 

2.1.1 até 100 m² 25

2.1.2 de 101 até 150 m² 35

2.1.3 de 151 até 300 m² 42

2.1.4 de 301 até 500 m² 49

2.1.5 de 501 até 900 m² 70
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2.1.6 de 901 até 1500 m² 84

2.1.7  acima de 1500 m², por m² excedente 0,028

2.1.8  de lojas e salas inseridas em condomínios licenciados 21

3. CONSULTA PRÉVIA PARA PROJETOS TÉCNICOS

3.1 Nível I                                                                  40

3.2 Nível II                                                                  60

3.3 Nível III                                                                 80

3.4 Nível IV                                                                  100

4. MODIFICAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS
(válida para três análises do mesmo projeto)

4.1 Nível I 35

4.2 Níveis II, III e IV, por prancha                             35

5. CADASTRAMENTO

5.1 de profissionais projetistas 70

5.2 de empresas especializadas e habilitadas a executar instalação, manutenção, fabricação 
ou comercialização das medidas de segurança contra incêndio e pânico 100

5.3 de profissionais devidamente habilitados a executar a instalação e manutenção das 
medidas de segurança contra incêndio e pânico 70

5.4 de empresas promotoras de shows e eventos                                  100

5.5 de profissionais promotores de shows e eventos 70

6. RENOVAÇÃO DE CADASTRAMENTO

6.1 de profissionais projetistas 35

6.2 de empresas especializadas e habilitadas a executar instalação, manutenção, fabricação 
ou comercialização das medidas de segurança contra incêndio e pânico 50

6.3 de profissionais devidamente habilitados a executar a instalação e manutenção das 
medidas de segurança contra incêndio e pânico 35

6.4 de empresas promotoras de shows e eventos                                  50

6.5 de profissionais promotores de shows e eventos 35

7. PERÍCIAS DE INCÊNDIO

7.1 laudo até 04 fotos 84

7.2 laudo com mais de 04 fotos, por unidade 7
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8. PREVENTIVOS

8.1 em praias rios e lagos por período de 06 horas por guarnição 210

8.2 em “shows” e eventos similares, por período de 06 horas, por guarnição 210

8.3 em feiras ou eventos similares, por período de 06 horas, por guarnição 210

8.4 em estádios de futebol, por período de 06 horas, por guarnição 210

8.5 em competições esportivas como corridas de carros, motos, maratonas e outras de 
qualquer natureza, por período de 06 horas de guarnição 210

8.6 em operações envolvendo produtos perigosos, por período de 6 horas, por guarnição 
especializada 350

9. SERVIÇOS NÃO EMERGENCIAIS

9.1 corte de árvores, por unidade por período de 4 horas de trabalho  140

9.2 esgotamento de piscinas, garagens, cisternas ou caixas d’água 210

9.3 mudanças ou transportes de objetos pesados (móveis e similares), por unidade 280

Nova redação dada aos sub-itens 9.4 pela Lei 10.938, de 03.11.18, efeitos a partir de 01.01.19:

9.4 Busca e/ou retirada de objetos particulares submersos ou em locais de difícil acesso
por hora de trabalho, incluindo tempo de deslocamento.

150

Redação anterior dada ao sub-item 1.3 pela Lei 9.338, de 30.11.09, efeitos de 01.01.10 até 31.12.18:

9.4 busca e/ou retirada de objetos particulares submersos ou em locais de difícil acesso 350

Sub-itens 9.5 e 9.6 incluídos pela Lei 10.938, de 03.11.18, efeitos a partir de 01.01.19:

9.5 Serviço em local elevado com utilização de Auto Plataforma por período mínimo de 04 
(quatro) horas, incluindo tempo de deslocamento.

400

9.6 Adicional de utilização de Auto Plataforma, por período de 01 (uma) hora, superior às 
04 (quatro) horas iniciais. 100

10. TREINAMENTO E PALESTRAS

10.1 treinamento (por alunos)

10.1.1 até 10 horas 65

10.1.2 de 11 até 20 horas 130

10.1.3 de 21 até 30 horas 195

10.1.4 de 31 até 40 horas 260

10.2 palestras para eventos remunerados (por hora) 110

11. BRIGADAS DE INCÊNDIO

Nova redação dada aos sub-itens 11.1 até 11.17 pela Lei 10.469, de 17.12.15, efeitos a partir de 01.01.16:
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11.1
Cadastramento de instrutor para formação, treinamento e reciclagem de brigadas de 
incêndios; de brigadistas eventuais; de brigadistas profissionais; bombeiros profissionais 
civis; e bombeiros civis.

80

11.2 Avaliação de instrutor de brigadistas eventuais, por candidato e por exame. 10

11.3 Avaliação teórica de instrutor de brigadistas profissionais, por candidato e por exame. 25

11.4 Avaliação prática de instrutor de brigadistas profissionais, por candidato e por exame. 25

11.5

Cadastramento de empresas especializadas na formação e treinamento de brigadas 
de incêndios; de brigadistas eventuais; de brigadistas profissionais; de bombeiros 
profissionais civis; de bombeiros civis; de primeiros socorros e/ou socorros de urgência; 
e de salva-vidas ou guarda-vidas.

100

11.6 Cadastramento de empresas prestadoras de serviços de brigadistas profissionais; de 
bombeiros profissionais civis ou de bombeiro civis. 200

11.7 Curso de instrutor de brigadas de incêndios; de brigadistas eventuais; de brigadistas 
profissionais; bombeiros profissionais civis; e bombeiros civis, por aluno. 400

11.8 Curso de formação de brigadistas eventuais; e de salva-vidas ou guarda-vidas, por 
aluno. 80

11.9 Curso de formação de brigadistas profissionais; bombeiros profissionais civis; e 
bombeiros civis, por aluno. 600

11.10 Recolhimento da anotação de responsabilidade profissional, por turma de 20 (vinte) 
alunos. 50

11.11 Avaliação de brigadistas eventuais, por aluno e por exame. 15

11.12 Avaliação teórica de brigadistas profissionais; bombeiros profissionais civis e bombeiros 
civis, por aluno e por exame. 30

11.13 Avaliação prática de brigadistas profissionais; bombeiros profissionais civis e bombeiros 
civis, por aluno e por exame. 35

11.14 Análise de documentação para revalidação de certificado de formação de brigadistas 
profissionais; de bombeiros profissionais civis e de bombeiros civis. 21

11.15
Registro de certificado de conclusão de cursos de formação ou reciclagem de brigadistas; 
de brigadistas eventuais; de brigadistas profissionais; bombeiros profissionais civis e 
bombeiros civis, por aluno.

10

11.16 Vistoria dos requisitos técnicos das empresas especializadas na formação e 
treinamento, por visita. 50

11.17 Emissão de certificado para as empresas que possuem a obrigatoriedade de brigadas 
de incêndios. 21

11.1 cadastramento de instrutor para formação, treinamento e reciclagem de brigadas de 
incêndio e bombeiros profissionais civis. 80

Redação anterior dada ao sub-item 11.2 pela Lei 10.368, de 22.05.15, efeitos de 25.05.15 até 31.12.15:

11.2 cadastramento de empresas especializadas na formação e treinamento de brigadas 
de incêndio; de bombeiros profissionais civis; de primeiros socorros e/ou socorros de 
urgência; e de salva-vidas ou guarda-vidas.

100

Redação anterior dada ao sub-item 11.2 pela Lei 9.338, de 30.11.09, efeitos de 01.01.10 até 24.05.15:

11.2
cadastramento de empresas especializadas na formação e treinamento de brigadas de 
incêndio; de bombeiros profissionais civis; e de primeiros socorros e/ou socorros de 
urgência

100

11.3 cadastramento de empresas prestadoras de serviços de bombeiro profissional civil 200

11.4 curso de instrutor de brigadas de incêndio e bombeiros profissionais civis, por aluno 400
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Redação anterior dada ao sub-item 11.5 pela Lei 10.368, de 22.05.15, efeitos de 25.05.15 até 31.12.15:

11.5 curso de formação de brigadas de incêndio, e de salva-vidas ou guarda-vidas, por 
aluno

125

Redação anterior dada ao sub-item 11.2 pela Lei 9.338, de 30.11.09, efeitos de 01.01.10 até 
24.05.15:

11.5 curso de formação de brigadas de incêndio, por aluno 150

Redação anterior dada ao sub-item 11.6 pela Lei 10.368, de 22.05.15, efeitos de 25.05.15 até 31.12.15:

11.6 curso de formação de bombeiros profissionais civis, por aluno 400

Redação anterior dada ao sub-item 11.6 pela Lei 9.338, de 30.11.09, efeitos de 01.01.10 até 24.05.15:

11.6 curso de formação de bombeiros profissionais civis, por aluno 332

11.7 recolhimento da anotação de responsabilidade profissional, por turma de 20 (vinte) 
alunos 50

11.8 avaliação dos brigadistas e bombeiros profissionais civis formados pelas empresas 
especializadas e registros dos certificados, por certificado 30

11.9 Vistoria dos requisitos técnicos das empresas especializadas na formação e treinamento, 
por visita 50

11.10 emissão de certificado para as empresas que possuem a obrigatoriedade de brigada de 
incêndio 30

11.11 aluguel do campo de treinamento do CEIB, por período de 04 (quatro) horas 500

11.12 reciclagem de instrutores de brigadas de incêndio e de bombeiros profissionais civis, 
por aluno 218

Redação anterior dada ao sub-item 11.13 pela Lei 10.368, de 22.05.15, efeitos de 25.05.15 até 31.12.15:

11.13 reciclagem dos brigadistas de incêndio e de salva-vidas ou guarda-vidas, por aluno 65

Redação anterior dada ao sub-item 11.13 pela Lei 9.338, de 30.11.09, efeitos de 01.01.10 até 24.05.15:

11.13 reciclagem dos brigadistas de incêndio, por aluno 65

11.14 reciclagem de bombeiros profissionais civis, por aluno 166

11,15 recadastramento de instrutor para formação, treinamento e reciclagem de brigadas de 
incêndio e bombeiros profissionais civis. 50

Redação anterior dada ao sub-item 11.16 pela Lei 10.368, de 22.05.15, efeitos de 25.05.15 até 31.12.15:

11.16 recadastramento de empresas especializadas na formação e treinamento de brigadas 
de incêndio; de bombeiros profissionais civis; e de primeiros socorros e/ou socorros de 
urgência

75

Redação anterior dada ao sub-item 11.16 pela Lei 9.338, de 30.11.09, efeitos de 01.01.10 até 24.05.15:

11.16
recadastramento de empresas especializadas na formação e treinamento de brigadas 
de incêndio; de bombeiros profissionais civis; e de primeiros socorros e/ou socorros de 
urgência

75

11.17 recadastramento de empresas prestadoras de serviço de bombeiro profissional civil 100

Sub-itens 11.18 até 11.25 incluídos pela Lei 10.469, de 17.12.15, efeitos a partir de 01.01.16:
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11.18 Aluguel do campo de treinamento do CEIB, por período de 04 (quatro) horas 500

11.19
Reciclagem de instrutores de brigadas de incêndios; de brigadistas eventuais; de 
brigadistas profissionais; de bombeiros profissionais civis; e de bombeiros civis, por 
aluno.

218

11.20 Reciclagem de brigadistas eventuais; e de salva-vidas ou guarda-vidas, por aluno. 20

11.21 Reciclagem de brigadistas profissionais; de bombeiros profissionais civis; e de bombeiros 
civis, por aluno. 300

11.22
Recadastramento de instrutor para formação, treinamento e reciclagem de brigadas 
de incêndios; de brigadistas eventuais; de brigadistas profissionais; de bombeiros 
profissionais civis; e de bombeiros civis.

50

11.23

Recadastramento de empresas especializadas na formação e treinamento de brigadas 
de incêndios; de brigadistas eventuais; de brigadistas profissionais; de bombeiros 
profissionais civis; de bombeiros civis; de primeiros socorros e/ou socorros de urgência; 
e de salva-vidas ou guarda-vidas.

75

11.24 Análise e emissão de autorização para uso de uniformes, insígnias e viaturas. 10

11.25 Recadastramento de empresas prestadoras de serviço de brigadistas profissionais; de 
bombeiros profissionais civis; e de bombeiros civis. 100

12. OUTROS SERVIÇOS

Nova redação dada aos sub-itens 12.1 a 12.5 pela Lei 10.368, de 22.05.15, efeitos a partir de 25.05.15:

12.1 carimbo e assinatura em cópias extras de pranchas, por prancha 07

12.2 desarquivamento de Projetos Técnicos para reprodução 35

12.3 2ª via de Alvará de Licenciamento do Corpo de Bombeiros (ALCB, ALPCB, AAFCB) 21

12.4 fotocópia até 6 folhas 17

12.5 fotocópia a partir da 7ª folha, por folha 0,35

Redação anterior dada aos sub-itens 12.1 a 12.5 pela Lei 9.338, de 30.11.09, efeitos de 01.01.10 até 
24.05.15:

12.1 carimbo e assinatura em cópias extras de pranchas, por prancha 07

12.2 desarquivamento de Projetos Técnicos para reprodução 35

12.3 2ª via de Alvará de Licenciamento do Corpo de Bombeiros (ALCB) 21

12.4 priorização de análise de projeto técnico

12.4.1 até 900 m² 38

12.4.2 acima de 900 m², por m² excedente 0,021

12.5 fotocópia até 6 folhas 17

12.6 fotocópia a partir da 7ª folha, por folha 0,35

Redação anterior dada a Tabela VIII pela Lei 7.564, de 14.11.03, efeitos 

de 19.11.03 até 31.12.09:
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TAXAS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PELA 

UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESPE-

CÍFICOS E DIVISÍVEIS, PRESTADOS AO CONTRIBUINTE OU POSTOS 

A SUA DISPOSIÇÃO.

TABELA VIII

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Classificação FATO GERADOR VALOR 
EM 

VRTE

1 Vistorias

1.1 Para “regularização” de edificações

1.1.1 Até 150 m² 35

1.1.2 Acima de 150 a 300m² 42

1.1.3 Acima de 300 a 500m² 49

1.1.4 Acima de 500 a 900m² 70

1.1.5 Acima de 900 a 1500m² 84

1.1.6 Acima de 1500m², por m² excedente 0,028

1.2 Para “habite-se” de edificações

1.2.1 Até 900m² 126

1.2.2 Acima de 900m², por m² excedente 0,07

1.3 Para “shows” e eventos similares

1.3.1 Lotação de até 500 pessoas 70

1.3.2 Lotação de    501 até  1000 pessoas 140

1.3.3 Lotação de  1001 até  3000 pessoas 210

1.3.4 Lotação de  3001 até  5000 pessoas 280

1.3.5 Lotação de  5001 até   7000 pessoas 350

1.3.6 Lotação de  7001 até 10000 pessoas 420

1.3.7 Lotação de 10000 até 20000 pessoas 490

1.3.8 Lotação acima de 20000 pessoas 560
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2 Perícias de incêndio

2.1 Laudo até 04 fotos 84

2.2 Laudo com mais de 04 fotos, por unidade 7

3 Análise de Projetos

3.1 Até 900m² 126

3.2 Acima de 900m², por m² excedente 0,07

4 Reanálise de Projetos

4.1 A partir da terceira análise do mesmo projeto, por m² 0,07

5 Consulta Técnica a Projetos

5.1 Até 03 perguntas (quesitos) 56

5.2 Quesitos excedentes a 03, por unidade 7

5.3 Desarquivamento de Projetos para reprodução 35

6 Preventivos

6.1 Em praias rios e lagos por período de 06 horas por guarnição 210

6.2 Em “shows” e eventos similares, por período de 06 horas, por guarnição 210

6.3 Em feiras ou eventos similares, por período de 06 horas, por guarnição 210

6.4 Em estádios de futebol, por período de 06 horas, por guarnição 210

6.5 Em competições esportivas como corridas de carros, motos, maratonas e outras de 
qualquer natureza, por período de 06 horas de guarnição 210

6.6 Em operações envolvendo produtos perigosos, por período de 6 horas, por guarnição 
especializada 350

7 Outros Serviços Não Emergências

7.1 Corte de árvores, por unidade: 140

7.2 Esgotamento de piscinas, garagens, cisternas ou caixas d’água 210

7.3 Mudanças ou transportes de objetos pesados (móveis e similares), por unidade 280

7.4 Busca e/ou retirada de objetos particulares submersos ou em locais de difícil acesso 350

8 Outros

8.1 2ª via de certidão de vistoria – CAT 21
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8.2 Regularização de lojas e salas inseridas em condomínios aprovados 21

8.3 Modificações de projetos, por prancha 35

8.4 Cadastramento de firmas instaladoras manutenedores de equipamentos de proteção 
contra incêndio e pânico 70

8.5 Cadastramento de projetistas 70

8.6 Renovação de cadastramento 35

8.7 Cópia xerográfica:

8.7.1 até 6 folhas 17

8.7.2 A partir da 7ª folha, por folha 0,350

9 A Taxa de Segurança Contra Sinistro são as seguintes:

9.1 Volume de Risco Instalado até 200 m3 14

9.2 Volume de Risco Instalado acima de 200 até 400 m3 17

9.3 Volume de Risco Instalado acima de 400 até 600 m3 20

9.4 Volume de Risco Instalado acima de 400 até 600 m3 23

9.5 Volume de Risco Instalado acima de 800 até 1000 m3 26

9.6 Volume de Risco Instalado acima de 1000 m3, e mais 3 (três) VRTE para cada 100 m3 
de acréscimo.

35

Item 10 incluído pela Lei 8.133, de 18.11.05, efeitos a partir de 28.02.06:

10 Brigadas de incêndio:

10.1 Cadastramento de empresas especializadas na formação e treinamento de brigadas 
de incêndio e Bombeiros Profissionais Civis.

150

10.2 Cadastramento de empresas prestadoras de serviços de Bombeiro Profissional Civil. 200

10.3 Curso de Instrutor de Brigadas de Incêndio e Bombeiros Profissionais Civis, por aluno. 150

10.4 Curso de Formação de Brigadas de Incêndio, por aluno. 130

10.5 Curso de Formação de Bombeiros Profissionais Civis, por aluno. 200

10.6 Recolhimento da Anotação de Responsabilidade Profissional, por turma de 20 (vinte) 
alunos.

50

10.7 Avaliação dos brigadistas e bombeiros profissionais civis formados pelas empresas 
especializadas e registros dos certificados, por certificado.

30

10.8 Registro do certificado das empresas que possuem brigada de incêndio, por 
certificado.

30

10.9 Aluguel do campo de treinamento do CEIB, por período de 04 (quatro) horas. 500

10.10 Reciclagem de instrutores de brigadas de incêndio, por aluno. 75

10.11 Reciclagem dos brigadistas de incêndio, por aluno. 65

10.12 Reciclagem de bombeiros profissionais civis, por aluno. 100

10.13 Recadastramento de empresas especializadas na formação e treinamento de 
brigadas de incêndio e bombeiros particulares.

75
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10.14 Recadastramento de empresas prestadoras de serviço de bombeiro profissional civil. 100

Anexo da Tabela VIII revogado pela Lei n.º 7.564, de 18.11.2003, efeitos a partir de 19.11.03:

Redação original, efeitos até 18.11.03:
Anexo à Tabela VIII

Disposições para apuração, lançamento e arrecadação da Taxa de Segurança Contra Sinistro – TSCS

SEÇÃO I
Da apuração do VRI

Art. 1º - Para a apuração do VRI serão considerados os seguintes elementos:
I – Volume de Risco Instalado – VRI: é o volume do ambiente sujeito a determinado risco de sinistro, considerando-se a classificação de 
construção e de ocupação. O VRI pressupõe uma expectativa de emprego do trem de socorro do CBMES em caso de ocorrência, levando-se 
em consideração a situação mais desfavorável e será calculado pela seguinte fórmula:

VRI = VOE x FC
II – Volume Ocupado pela Edificação – VOE: é o volume externo de edificação, em metros cúbicos
III – Fator de Correção – FC: é um índice arbitrado em função da natureza da construção de edificação, conforme tabela VIII-A.
IV – Classificação de Ocupação: as edificações serão classificadas em Grupos A (Residenciais) ou B (Não Residenciais).
V – Classificação de Construção: as edificações serão classificadas em Classe 1, Classe 2, Classe 3 e Classe 4, em função da predominância 
do material empregado na sua composição.
§ 1º - O Regulamento disporá sobre a classificação de ocupação e construção das edificações.
§ 2º - Estabelecimentos industriais, comerciais e armazenadores de corrosivos, oxidantes, peróxidos orgânicos, substâncias tóxicas, 
tintas e vernizes, petróleo e seus derivados, álcool, benzina, graxa, óleos, fogos de artifício, munições e outros similares; terão o VRI 
calculado conforme fórmula anterior e terão um incremento de 2 (duas) VRTE para cada 1 m3 (um metro cúbico) de capacidade de 
armazenamento.
§ 3º - Os paióis de explosivos terão o VRI calculado conforme fórmula anterior e terão um incremento 3 (três) VRTE para cada 1 m3 (um 
metro cúbico) de capacidade de armazenamento.
§ 4º - O Regulamento poderá arbitrar a altura dos estabelecimentos para fins de apuração do VOE.

SEÇÃO II
Do Lançamento e da Arrecadação

Art. 2º - O lançamento da Taxa de Segurança Contra Sinistro é anual e será feito com base nos elementos constantes do Cadastro Imobiliário 
Municipal e do Centro de Atividades Técnicas – CAT do CBMES e a obrigação de pagá-la, se transmite ao adquirente da edificação.
§ 1º - O lançamento será feito no nome sob o qual estiver inscrito no Cadastro Imobiliário Municipal.
§ 2º - Os contribuintes da TSCS terão ciência do lançamento, nesta ordem:
I – por meio de carta simples;
II – por edital publicado no Diário Oficial do Estado.
§ 3º - É assegurado ao contribuinte a transparência no lançamento da TSCS, apurado na forma do artigo 1º, através de informações 
relativas a edificação, que justifique o valor apurado, a serem lançados do documento único de arrecadação (DUA), próprio para a cobrança 
da taxa, que deverá conter, obrigatoriamente, pelo menos, os seguintes elementos:
I – Volume de Risco Instalado;
II – Classificação de Ocupação;
III – Classificação de Construção;
IV – Quantidade de VRTE incidentes.
Art. 3º - A arrecadação da Taxa de Segurança Contra Sinistro é anual e o pagamento será feito em quota única.
Art. 4º - A TSCS, que constitui receita orçamentária, será arrecadada em nome do Fundo Especial de Reequipamento do Corpo de Bombeiro 
Militar do Espírito Santo – FUNREBOM, obrigatoriamente, através de depósito bancários a serem efetivados na conta especial do Banco do 
Estado do Espírito Santo – BANESTES, deste Fundo.

SEÇÃO III
Da Avaliação para Determinação da Base de Cálculo da Taxa de Segurança Contra Sinistro

Art. 5º – A avaliação será procedida por oficiais e praças graduadas do CBMES, com base nos critérios estabelecidos no art. 1º deste Anexo.
Parágrafo único – Quando da avaliação for constado ou alegado discordância entre os elementos da edificação e os declarados pelo 
contribuinte, deverá a autoridade avaliadora proceder a avaliação com base nos elementos apurados em vistoria realizada na edificação.

Art. 6º – Do lançamento da TSCS é facultado ao contribuinte solicitar a sua revisão formalizada por escrito 
ao CBMES, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da notificação ou publicação de edital.
Parágrafo único. O CBMES apresentará solução da situação de que trata este artigo no prazo de 20 (vinte) dias.

https://www.grancursosonline.com.br


2430

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Tabela VIII-A revogada pela Lei n.º 7.564, de 18.11.2003, efeitos 

a partir de 19.11.03:

Redação original, efeitos até 18.11.03:

Tabela VIII-A

FC Classificação de 
Ocupação

Classificação de Construção

Grupos Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

1,0000 A x

1,0125 A x

1,0250 A x

1,0375 A x

1,0500 B x

1,0625 B x

1,0750 B x

1,0875 B x

Nova redação dada pela Lei n.º 9.881, de 17.07.12, efeitos a partir 

de 19.07.12:

TAXAS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PELA UTILI-

ZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS E DI-

VISÍVEIS, PRESTADOS AO CONTRIBUINTE OU POSTOS A SUA DISPOSIÇÃO.
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TABELA IX

POLÍCIA MILITAR

CLASSIFICAÇÃO FATO GERADOR
VALOR 

EM 
VRTE

1 Policiamento diurno (07:00 ás 19:00 horas)

1.1 PM/hora ISENTO

2 Policiamento noturno (19:00 ás 07:00 horas)

2.1 PM/hora ISENTO

3 Outros serviços de segurança

3.1 PM/hora diurno ISENTO

3.2 PM/hora noturno ISENTO

4 Ensino e Instrução

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Inscrição para curso, por aluno (público externo)
Curso de treinamento
Curso de formação
Curso de especialização
Reciclagem
Fornecimento de apostilas, por folhas

20
41
81
41

0,350

5 Prevenção com equipamentos de alarme, rastreamento ou similares

5.1 Por empresa de comércio de jóias, pedras e metais preciosos/anual 204

5.2 Por empresa fornecedora ou instaladora de alarme/anual 68

5.3 Por alarme bancário, residencial ou comercial instalado em COPOM, BPM, Cia 
ou DPM/mensal

68

6 Outros

6.1 Fornecimento de certidões, atestados, declarações e outros 7

6.2 Quilômetro rodado de guincho 2

6.3 Rebocamento de veículo 30

6.4 Permanência diária de veiculo retido ou apreendido por infração ou acidente 
de trânsito

10

6.5 Permanência diária de animal apreendido em via pública 20

6.6 Hora de utilização de quadra, campo de futebol, ginásio de esporte, stand de 
tiros e outros

34

6.7 Hora de apresentação da Banda de Música 476
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6.8
6.8.1
6.8.2

Cópia xerográfica
Até 6 folhas
A partir da 7º folha, por folha

17
0,350

6.9 Fornecimento de cópia de relatório ou Boletim de Ocorrência Policial ou de 
Acidente de Trânsito

5

6.10 Auditoria/hora 204

6.11
6.11.1
6.11.2

Utilização de veículos:
Leve (pequeno) por KM
Pesado (grande) por KM

1
2

6.12
6.12.1
6.12.2

Lavagem de veículo
Simples
Completa

4
14

6.13 Utilização da Igreja 30

6.14 Utilização de outros meios, local, serviços da PMES não especificados acima 15

* Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.
Redação original, efeitos até 18.07.12:

TAXAS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PELA 

UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESPE-

CÍFICOS E DIVISÍVEIS, PRESTADOS AO CONTRIBUINTE OU POSTOS 

A SUA DISPOSIÇÃO.

TABELA IX

POLÍCIA MILITAR

Classificação FATO  GERADOR VALOR EM 
VRTE

Itens 1 a 3 revogados pela Lei n.º 9.815, de 30.03.02, efeitos a partir de 
02.04.12:

Redação original, efeitos até 01.04.12:

1 Policiamento diurno (07:00 às 19:00 horas)

1.1 PM/hora 4

2 Policiamento noturno (19:00 às 07:00 horas)

2.1 PM/hora 7

3 Outros serviços de segurança
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3.1 PM/hora diurno 4

3.2 PM/hora noturno 7

4 Ensino e Instrução

4.1 Inscrição para Curso, por aluno (público externo)

4.1.1 Curso de treinamento 20

4.1.2 Curso de formação 41

4.1.3 Curso de especialização 81

4.1.4 Reciclagem 41

4.1.5 Fornecimento de apostilas, por folhas 0,350

5 Prevenção com equipamentos de alarme, rastreamento ou similares

5.1 Por empresa de Comércio de jóias, pedras e metais preciosos/anual 204

5.2 Por empresa fornecedora ou instaladora de alarme/anual 68

5.3 Por alarme bancário, residencial ou comercial instalado em COPOM, BPM, 
Cia ou DPM/mensal

68

6 Outros

6.1 Fornecimento de certidões, atestados, declarações e outros 7

6.2 Quilômetro rodado de guincho 2

6.3 Rebocamento de veículo 30

6.4 Permanência diária de veículo retido ou apreendido por infração ou acidente 
de trânsito

10

6.5 Permanência diária de animal apreendido em via pública 20

6.6 Hora de utilização de quadra, campo de futebol, ginásio de esporte, stand de 
tiros e outros

34

6.7 Hora de apresentação da Banda de Música 476

6.8
6.8.1
6.8.2

Cópia xerográfica
Até 6 folhas
A partir da 7ª folha, por folha

17
0,350

6.9 Fornecimento de cópia de Relatório ou Boletim de Ocorrência Policial ou de 
Acidente de Trânsito 5

6.10 Auditoria/hora 204

6.11
6.11.1
6.11.2

Utilização de veículos:
Leve (pequeno) por Km
Pesado (grande) por Km

1
2

6.12
6.12.1
6.12.2

Lavagem de veículo
Simples
Completa

4
14

6.13 Utilização da Igreja 30

6.14 Utilização de outros meios, local, serviços da PMES não especificados acima 15
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LEI COMPLEMENTAR N. 884, DE 8 DE JANEIRO DE 2018

Institui o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte 
no Estado do Espírito Santo.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituído o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do 

Contribuinte no Estado do Espírito Santo, que dispõe sobre os direitos, garan-

tias, obrigações do contribuinte e os deveres da Administração Fazendária.

Parágrafo único. A presente norma rege-se pelos princípios que funda-

mentam a ordem econômica, bem como a função social da norma e das 

formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade preconizados pela Cons-

tituição Federal.

Art. 2º São objetivos do presente Código:

I – promover o bom relacionamento entre o Fisco e o contribuinte, base-

ado na cooperação, no respeito mútuo e na parceria, objetivando fornecer ao 

Estado os recursos necessários ao cumprimento de suas atribuições;

II – assegurar a ampla defesa dos direitos do contribuinte no âmbito do 

processo administrativo-fiscal em que tiver legítimo interesse;

III – assegurar a adequada e eficaz prestação de serviços gratuitos de 

orientação aos contribuintes;

IV – assegurar uma forma lícita de apuração, declaração e recolhimento 

de tributos, bem como a manutenção e apresentação de bens, mercadorias, 

livros, documentos, impressos, papéis, programas de computador ou arqui-

vos eletrônicos a eles relativos; e
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V – assegurar o regular exercício da fiscalização por parte do Estado do 

Espírito Santo.

Art. 3º São contribuintes, para os efeitos desta Lei Complementar, as pes-

soas naturais e/ou jurídicas que integrem relação jurídica para com o Estado 

do Espírito Santo, de natureza tributária, relacionada a obrigações de natu-

reza principal e/ou acessória, na condição de contribuinte e/ou responsável.

Parágrafo único. As disposições constantes desta Lei Complementar se 

aplicam, no que couber, a quaisquer pessoas em suas relações com o Fisco.

CAPÍTULO II

DOS DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Art. 4º São direitos do contribuinte:

I – o adequado e eficaz atendimento pela Administração Fazendária;

II – a igualdade de tratamento, com respeito e urbanidade, em qualquer 

repartição pública do Estado;

III – a identificação do servidor nos órgãos públicos e nas ações e/ou pro-

cedimentos fiscais;

IV – o conhecimento de informações relativas ao contribuinte, constan-

tes de registros ou bancos de dados da Administração Fazendária, salvo se 

a informação solicitada estiver protegida por sigilo, observada a legislação 

pertinente;

V – a eliminação completa ou cancelamento do registro de dados falsos ou 

obtidos por meios ilícitos;

VI – a retificação, complementação, esclarecimento ou atualização de da-

dos incorretos, incompletos, dúbios ou desatualizados;

VII – a obtenção de certidão sobre atos, contratos, decisões ou pareceres 

constantes de registros ou autos de procedimentos de seu interesse em poder 

da Administração Pública, salvo se a informação solicitada estiver protegida 

por sigilo, observada a legislação pertinente;
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VIII – ter acesso à efetiva educação tributária e à orientação sobre proce-

dimentos administrativos;

IX – a apresentação de ordem autorização formal para a execução de 

auditorias fiscais, coleta de dados ou quaisquer outros procedimentos de-

terminados pela Administração Fazendária, observado o disposto no art. 9º, 

ressalvados os casos de controle do trânsito de mercadorias e de flagrantes 

ilícitos constatados pelo Fisco;

X – o recebimento de comprovante descritivo dos bens, mercadorias, li-

vros, arquivos, documentos, equipamentos, papéis e efeitos comerciais ou 

fiscais apreendidos ou entregues ao Fisco;

XI – a recusa a prestar informações por requisição verbal, se preferir no-

tificação por escrito;

XII – a informação sobre os prazos de pagamento e reduções de multa, 

quando autuado;

XIII – não ser compelido ao pagamento imediato de tributo e/ou multa, 

caso dele(s) discorde, e exercer, neste caso, o direito à ampla defesa e ao 

contraditório, com os meios e recursos a ele inerentes;

XIV – a faculdade de se comunicar com seu advogado ou entidade de clas-

se quando sofrer ação fiscal, sem prejuízo da continuidade desta;

XV – ter ciência formal da tramitação e das decisões proferidas em proces-

so administrativo-fiscal do qual seja parte, podendo, quando assim desejar, 

ter “vista” do mesmo na repartição fiscal e obter cópias dos respectivos au-

tos, mediante ressarcimento dos custos de reprodução;

XVI – a preservação, pela Administração Fazendária, do sigilo de seus 

negócios, documentos e operações, exceto nas hipóteses previstas em lei, 

sem prejuízo das atividades de fiscalização e apuração dos tributos de sua 

competência; e

XVII – a apresentação, sem qualquer ônus, de defesa administrativa para 

a garantia de seus direitos, na forma da legislação aplicável.
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Art. 5º São garantias do contribuinte:

I – a possibilidade de retificar documentos de informação relativos à obri-

gação tributária, desde que não tenha sido iniciado o procedimento fiscal, 

observada a legislação aplicável;

II – a obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa no 

contencioso administrativo-fiscal, assegurada, ainda, a participação paritária 

dos contribuintes nos julgamentos de processos em segunda instância admi-

nistrativa;

III – ser intimado para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre do-

cumento novo juntado em qualquer fase do processo administrativo-fiscal;

IV – a liquidação antecipada, total ou parcial, do crédito tributário ou não 

tributário parcelado, com redução proporcional dos juros e demais acrésci-

mos incidentes sobre a parcela remanescente;

V – a fruição dos benefícios e incentivos fiscais ou financeiros assegurados 

às empresas em implantação neste Estado pelos contribuintes já estabeleci-

dos, desde que atendidas às condições previstas na legislação;

VI – a inexigibilidade de visto em documento de arrecadação utilizado 

para o pagamento de tributo e/ou multa fora do prazo; e

VII – o não encaminhamento ao Ministério Público, por parte da Admi-

nistração Fazendária, de representação para fins penais relativa aos crimes 

contra a ordem tributária, decorrentes do descumprimento de obrigações 

principais e/ou acessórias, enquanto não proferida a decisão final, na esfera 

administrativa, sobre a exigência do crédito tributário correspondente.

Art. 6º São obrigações do contribuinte:

I – o tratamento, com respeito e urbanidade, aos funcionários da Admi-

nistração Fazendária;

II – a identificação do titular, sócio, diretor ou representante legal nas 

repartições administrativas e fazendárias e nas ações e/ou procedimentos 

fiscais;
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III – o fornecimento de condições de segurança e local adequado em seu es-

tabelecimento, para a execução das ações e/ou procedimentos de fiscalização;

IV – a apuração, declaração e recolhimento do tributo devido, na forma 

prevista na legislação;

V – a apresentação em ordem, quando solicitados, no prazo estabelecido 

na legislação, de bens, mercadorias, informações, livros, arquivos, documen-

tos, equipamentos, programas de computador ou arquivos eletrônicos, pa-

péis e efeitos comerciais ou fiscais;

VI – a manutenção em ordem, pelo prazo previsto na legislação tributária, 

de sua escrita contábil e fiscal, livros, impressos, registros eletrônicos e de-

mais documentos relacionados ao cumprimento de sua obrigação tributária; e

VII – a manutenção junto à repartição fiscal de informações cadastrais atu-

alizadas relativas ao estabelecimento, titular, sócios ou diretores e demais in-

formações exigidas, nos termos da legislação, pela Administração Fazendária.

CAPÍTULO III

DOS DEVERES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Art. 7º A Administração Fazendária atuará em obediência aos princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, 

interesse público, e motivação dos atos administrativos.

Art. 8º A execução de trabalhos de fiscalização será precedida de autori-

zação formal para execução de quaisquer procedimentos fiscais, exceto nos 

casos de flagrantes ilícitos constatados pelo Fisco, continuidade de ação fiscal 

iniciada em outro contribuinte ou apuração de denúncia, nos quais adotar-se-

-ão providências imediatas para garantir as ações e/ou procedimentos fiscais, 

caso em que a autorização formal será emitida no prazo máximo de 48 (qua-

renta e oito) horas, contado do início da fiscalização.

Parágrafo único. A autorização formal a que se refere o caput conterá a 

identificação do Auditor Fiscal encarregado de sua execução, da autoridade 

responsável por sua emissão e do contribuinte, o local onde será executada, 
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os trabalhos que serão desenvolvidos e o número do telefone ou endereço 

eletrônico em que poderão ser obtidas informações necessárias à confirma-

ção de sua autenticidade.

Art. 9º O início dos trabalhos de fiscalização será notificado ao contri-

buinte, representante legal, preposto ou terceiros legalmente habilitados, na 

forma prevista na legislação.

§ 1º A recusa em assinar o comprovante do recebimento da notificação 

ou a ausência, no estabelecimento de contribuinte, de pessoa com poderes 

para fazê-lo será certificada pela autoridade fiscal e não obstará o início dos 

procedimentos de fiscalização.

§ 2º Na hipótese de recusa ou de ausência do contribuinte, do represen-

tante legal ou do preposto, a notificação será lavrada em livro de escrituração 

contábil ou fiscal ou em impresso de documento fiscal do contribuinte.

§ 3º Presume-se entregue a notificação remetida para o endereço indica-

do pelo contribuinte em seus registros fiscais.

Art. 10. Os bens, mercadorias, livros, arquivos, documentos, equipamen-

tos, papéis, programas de computador ou arquivos eletrônicos, papéis e efei-

tos comerciais ou fiscais e efeitos comerciais ou fiscais apreendidos ou en-

tregues pelo contribuinte serão devolvidos no prazo máximo de 90 (noventa) 

dias contados do início dos procedimentos de fiscalização.

Parágrafo único. Mediante requisição, serão fornecidas ao contribuinte có-

pias de livros, documentos, impressos, papéis, arquivos eletrônicos ou pro-

gramas de computador apreendidos ou entregues.

Art. 11. Todas as decisões administrativas serão fundamentadas em seus 

aspectos de fato e de direito, sob pena de nulidade absoluta.

Art. 12. A resposta à consulta sobre interpretação e aplicação da legisla-

ção tributária será dada no prazo máximo de 30 (trinta) dias desde que devi-

damente instruído o pedido e atendidos os requisitos legais e regulamentares 

necessários à formalização do respectivo processo.
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§ 1º As diligências ou os pedidos de informação requeridos pelo órgão 

fazendário responsável pela análise da consulta fiscal suspenderão, até o res-

pectivo atendimento, a contagem do prazo de que trata o caput deste artigo.

§ 2º A formalização do processo impede, até o término do prazo fixado na 

resposta, o início de qualquer ação e/ou procedimento fiscal que tenha por 

objetivo a apuração de infração relativa à matéria consultada.

§ 3º Na hipótese de consulta que verse sobre exigência de tributo, caso 

este seja considerado devido, o valor a recolher será adicionado de atuali-

zação monetária e demais acréscimos previstos na legislação, dispensada a 

exigência de penalidade pecuniária.

Art. 13. As certidões serão fornecidas de imediato, ou, quando assim não 

for possível, no prazo de 10 (dez) dias após a formalização do pedido devida-

mente instruído, vedada a exigência de requisitos não previstos em lei.

Art. 14. A certidão negativa de débitos para com a Fazenda Pública Esta-

dual será fornecida exclusivamente nos casos em que não houver qualquer 

débito fiscal pendente de liquidação perante a Administração Fazendária, e a 

certidão positiva com efeitos de negativa, será fornecida ainda que conste a 

existência de débito fiscal, desde que a respectiva exigibilidade esteja sus-

pensa na forma da legislação.

Art. 15. A prática de ato ilegal não afasta a responsabilidade funcional da 

autoridade que a ele tenha dado causa, ainda que agindo por delegação de 

competência.

Art. 16. Cabe à Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ:

I – implantar e manter serviço gratuito e permanente de orientação e in-

formação ao contribuinte;

II – realizar campanhas educativas com o objetivo de orientar o contri-

buinte sobre seus direitos e deveres; e

III – implantar e manter programa permanente de educação tributária, 

bem como de treinamento para os servidores das áreas de tributação, arre-

cadação e fiscalização.

https://www.grancursosonline.com.br


2441

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Art. 17. A SEFAZ não emitirá ordem de fiscalização ou outro ato adminis-

trativo autorizando quaisquer ações e/ou procedimentos fiscais fundamenta-

dos exclusivamente em denúncia anônima quando esta:

I – não identificar com absoluta segurança o contribuinte supostamente 

infrator;

II – for genérica ou vaga em relação à infração supostamente cometida;

III – não estiver acompanhada de indícios de autoria e de comprovação 

da prática da infração; e

IV – deixar transparecer objetivo diverso do enunciado, tal como vingança 

pessoal do denunciante ou tentativa de prejudicar concorrente comercial.

Art. 18. É vedado à autoridade administrativa, tributária e fiscal, sob pena 

de responsabilidade:

I – condicionar a prestação de serviço ao cumprimento de exigências, sem 

previsão legal;

II – fazer exigência de obrigação não prevista na legislação;

III – recusar protocolizar petições do contribuinte;

IV – fazer-se acompanhar de força policial nas ações fiscais em estabe-

lecimento do contribuinte, salvo se justificado por justo receio à atividade 

fiscalizatória, sem prejuízo das demais ações fiscais em que a requisição 

de força policial é necessária à efetivação de medidas previstas na legisla-

ção tributária;

V – apreender mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tri-

butos;

VI – recusar-se a se identificar, quando solicitado; e

VII – inscrever o crédito tributário ou não tributário em dívida ativa ou 

ajuizar ação executiva fiscal quando souber indevida.

Art. 19. A autoridade fazendária não poderá negar o pedido do contribuin-

te para cancelamento de inscrição estadual, devendo proceder sua baixa de 

forma célere, independentemente da regularidade de obrigações tributárias 

do contribuinte, sem prejuízo das responsabilidades dos sócios administrado-

res por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.
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§ 1º A baixa da inscrição estadual não impede o lançamento ou a cobrança 

dos tributos e penalidades decorrentes de infração à legislação tributária.

§ 2º A solicitação de baixa importa na responsabilidade solidária dos sócios 

administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

CAPÍTULO IV

DA DESBUROCRATIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 20. Além dos princípios gerais que regem o processo civil e o admi-

nistrativo, os procedimentos administrativos tributários deverão observar os 

princípios do formalismo moderado, da oficialidade, da celeridade, da trans-

parência e da segurança jurídica.

§ 1º A tramitação dos processos e a comunicação entre a Administração 

Fazendária e o contribuinte dar-se-ão preferencialmente por meio eletrônico, 

conforme dispuser a legislação.

§ 2º A autenticação de cópia de documentos poderá ser feita mediante co-

tejo da cópia com o original pelo próprio servidor a quem o documento deva 

ser apresentado, se não houver sido anteriormente feita por tabelião.

§ 3º Fica vedada, a exigência de reconhecimento de firmas em documen-

tos, por parte de órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e 

fundacional, ressalvadas as determinações legais.

§ 4º Verificada, a qualquer tempo, a falsificação de assinatura em docu-

mento público ou particular, o dirigente da repartição ou entidade declarará a 

invalidade do documento e dará conhecimento do fato à autoridade compe-

tente para instauração do respectivo processo penal.

Art. 21. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Estadual que ne-

cessitarem de documentos comprobatórios da regularidade da situação dos 

contribuintes, de atestados, de certidões ou de outros documentos compro-

batórios que constem em base de dados oficial da Administração Pública Esta-

dual deverão obtê-los diretamente do órgão ou da entidade responsável pela 

base de dados, sem prejuízo de, na hipótese de não obtenção de tais dados, 

exigi-los diretamente dos contribuintes.
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Art. 22. A SEFAZ deverá disciplinar a forma de permitir que os arquivos 

contabilísticos dos contribuintes existentes em suporte físico, que devam ser 

mantidos por mais de 05 (cinco) anos, possam ser substituídos por arquivo 

em suporte eletrônico, devidamente certificado.

Art. 23. São diretrizes do Governo do Estado para desburocratização e 

simplificação tributárias:

I – a implementação de programa de simplificação para o desenvolvimen-

to da atividade empresarial;

II – o aprimoramento dos canais de informação disponibilizados pela SEFAZ;

III – a gestão eletrônica de documentos e a utilização do processo admi-

nistrativo-fiscal em formato digital no âmbito da SEFAZ;

IV – a utilização de meio eletrônico para comunicação entre a Administra-

ção Fazendária e os contribuintes; e

V – permitir, na forma da legislação, o pagamento de tributos com cartões 

de crédito.

CAPÍTULO V

DO GRUPO DE TRABALHO DA SECRETARIA DE ESTADO

DA FAZENDA – GTFAZ

Art. 24. Fica instituído o Grupo de Trabalho da Secretaria de Estado da 

Fazenda – GTFAZ que tem por objetivo promover o bom relacionamento entre 

o Fisco e o contribuinte em relação ao aprimoramento e aplicação da legisla-

ção tributária.

Art. 25. O GTFAZ será presidido pelo Secretário de Estado da Fazenda ou, 

mediante delegação deste, pelo Subsecretário de Estado da Receita.

Parágrafo único. A organização, a composição e o funcionamento do GTFAZ 

serão disciplinados por ato do Secretário de Estado da Fazenda.

Art. 26. A participação no GTFAZ é considerada serviço público relevante, 

de natureza voluntária, não remunerado.
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CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 27. São inválidos os atos e procedimentos de fiscalização que desa-

tendam os pressupostos legais e regulamentares, especialmente nos casos 

de:

I – incompetência do órgão ou agente; e

II – omissão de procedimentos essenciais.

Art. 28. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória, 08 de janeiro de 2018.

PAULO CESAR HARTUNG GOMES

Governador do Estado

Este texto não substitui o publicado no DIO de 09/01/2018.
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DECRETO N. 1.353- R, DE 13 DE JULHO DE 2004

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição 

que lhe é conferida pelo art. 91, III e V, da Constituição Estadual, com a nova 

redação dada pela Emenda Constitucional n. 46, de 16 de outubro de 2003, 

tendo em vista o disposto no art. 4º da Lei Complementar n. 225, de 8 de 

janeiro de 2002, DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Estadual de Re-

cursos Fiscais - CERF, da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, que com 

este se publica.

Art. 2º Ficam revogados os Regimentos Internos aprovados pelo Decreto 

n. 1.038-R, de 06 de junho de 2002 e pelo Decreto n. 1.281-R, de 06 de fe-

vereiro de 2004, ressalvado o disposto no art. 84 do Regimento ora aprovado.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória, aos 13 dias de julho de 2004; 183º da Inde-

pendência, 116º da República e 470º do Início da Colonização do Solo Espí-

rito-santense.

PAULO CESAR HARTUNG GOMES

Governador do Estado

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA

Secretário de Estado da Fazenda

(Este texto não substitui o republicado no D.O.E. em 15/07/2004)
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ANEXO ÚNICO

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS FISCAIS

CAPÍTULO I

DO CONSELHO

SEÇÃO I

DA SEDE, JURISDIÇÃO, COMPETÊNCIA E FUNCIONAMENTO

Art. 1º O Conselho Estadual de Recursos Fiscais - CERF, órgão de de-

liberação coletiva, de classificação especial no nível de direção superior da 

estrutura organizacional básica da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, 

subordinado ao Secretário de Estado da Fazenda, com sede na Capital, juris-

dição em todo o território do Estado, e atribuições previstas na Lei Comple-

mentar n. 225, de 8 de janeiro de 2002, funcionará na forma estabelecida 

neste Regimento, competindo-lhe:

I – julgar em última instância administrativa recursos das decisões sobre 

lançamento de tributos e penalidades por infração à legislação tributária;

II – julgar da perempção dos recursos;

III – elaborar o seu Regimento Interno, ad referendum do Secretário de 

Estado da Fazenda, que o submeterá ao Governador do Estado;

IV – dirimir dúvidas quanto à interpretação do seu Regimento;

V – sugerir ao Secretário de Estado da Fazenda projetos de lei e de regu-

lamento ou quaisquer medidas tendentes ao aperfeiçoamento da legislação e 

da justiça administrativa fiscal ou à conciliação dos interesses dos contribuin-

tes com os da Fazenda Pública;

VI – aprovar súmulas.

§ 1º A modificação deste Regimento se procede observado o disposto no 

inciso III.
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§ 2º O Conselho poderá aplicar o princípio da equidade, limitada a prazos 

e condições processuais.

§ 3º Somente em casos previstos em lei poderá o Conselho relevar multas 

ou reduzi-las.

§ 4º É vedado ao Conselho deixar de aplicar ato normativo, ainda que sob 

alegação de sua ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Subseção I

Da Composição e Da Organização

Art. 2º O Conselho Estadual de Recursos Fiscais será integrado por:

I – um presidente;

II – doze conselheiros titulares, que serão divididos em duas Câmaras, 

denominadas Primeira e Segunda Câmaras, composta cada uma por:

a) três titulares representantes da Secretaria de Estado da Fazenda;

b) três titulares representantes das entidades de representação dos con-

tribuintes.

III – seis conselheiros suplentes, que atuarão na forma prevista neste 

Regimento, inclusive substituindo os conselheiros titulares de suas represen-

tações em qualquer das Câmaras.

§ 1º O presidente do Conselho e os conselheiros representantes da Se-

cretaria de Estado da Fazenda, nomeados pelo Governador do Estado, serão 

escolhidos, por proposta do Secretário de Estado da Fazenda, dentre os ser-

vidores ativos e inativos da Pasta, detentores de cargo de nível superior e 

versados em assuntos jurídico-tributários.

§ 2º Os conselheiros representantes das entidades de representação dos 

contribuintes serão nomeados pelo Governador do Estado, dentre os indicados 

em lista tríplice pelas Federações da Agricultura, do Comércio e da Indústria, 

portadores de título universitário e versados em assuntos jurídico - tributários.

§ 3º O mandato dos conselheiros é de dois anos, vedada a recondução por 

mais de dois períodos.
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§ 3º O mandato dos conselheiros é de dois anos, vedada a recondução por 

mais de três períodos. (Redação dada pelo Decreto n. 3915/2015)

§ 4º É vedada a nomeação de servidor que esteja no exercício de função 

ou cargo público, ou que tenha se afastado a menos de dois anos, para con-

selheiro representante das entidades de representação dos contribuintes.

Art. 3º A Fazenda Pública será representada no Conselho por dois procu-

radores, e igual número de suplentes, integrantes da carreira de Procurador 

do Estado e designados pelo Procurador Geral do Estado.

Art. 4º A posse do presidente, do vice-presidente e dos conselheiros far-

-se-á por termo lavrado em ata da sessão em que se realizar a posse.

Art. 5º Será suspenso por três meses o conselheiro que, na condição de 

relator, retiver processo além dos prazos previstos neste Regimento, salvo:

I – por motivo de doença;

II – no caso de prorrogação do prazo, nos termos do art. 30, parágrafo único.

§ 1º Na hipótese deste artigo, o suplente assumirá a titularidade durante 

o prazo que durar a suspensão.

§ 2º No caso de reincidência, o conselheiro será automaticamente desti-

tuído do mandato.

Art. 6º Perderá também o mandato o conselheiro que:

I – não tomar posse no prazo de trinta dias, contados da data da publica-

ção de sua nomeação;

II – renunciar;

III – deixar de comparecer a três sessões ordinárias consecutivas, ou a 

cinco intercaladas, no mesmo exercício, sem motivo justificado;

IV – usar, de qualquer forma, meios ilícitos para procrastinar o julgamento 

de processos, ou que, no exercício do mandato, praticar quaisquer atos de 

favorecimento;

V – perder a qualidade de servidor;

VI – for condenado a pena administrativa ou judicial.
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Art. 7º A suspensão, a destituição ou a perda de mandato de conselhei-

ro será declarada pelo presidente do Conselho, após apuração do fato que a 

acarretou, e comunicada ao Secretário de Estado da Fazenda e à Federação a 

que o mesmo represente, quando for o caso.

Subseção II

Da Competência Do Pleno

Art. 8º Compete ao Pleno:

I – julgar os recursos de revista;

II – aprovar súmulas.

Parágrafo único. Compete também ao Pleno as atribuições fixadas no art. 

1º, III a V.

Subseção III

Da Competência Das Câmaras

Art. 9º Compete às Câmaras julgar os recursos voluntário e de ofício.

Seção II

Das Atribuições

Subseção I

Do Presidente

Art. 10. Ao presidente do Conselho compete:

I – exercer a direção do órgão e presidir as sessões de julgamento das 

Câmaras e do Pleno;

II – representar o Conselho em todas as solenidades a que for convidado, 

podendo, quando entender conveniente, delegar esta atribuição a um ou mais 

conselheiros;
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III – RESOLVE:r as questões de ordem;

IV – estabelecer pauta de julgamento;

V – distribuir processos para os conselheiros, guardando a proporcionalidade;

VI – tomar ciência da comunicação de desistência de recurso e dar pros-

seguimento ao respectivo processo;

VII – convocar sessões extraordinárias e reuniões administrativas;

VIII – comunicar ao Secretário de Estado da Fazenda a vacância de cargo 

e o término de mandato dos conselheiros;

IX – convocar os conselheiros e os representantes da Fazenda Pública para 

as sessões;

X – requisitar as diligências que julgar necessárias ao saneamento do feito 

e as requeridas pelos conselheiros e representantes da Fazenda Pública;

XI – determinar a baixa dos autos quando a decisão houver transitado em 

julgado;

XII – decidir sobre o recebimento de documentos, memoriais, bem como 

quaisquer pedidos relacionados a processos em poder do Conselho e tomar 

as providências cabíveis;

XIII – encaminhar à primeira instância a comunicação referida no inciso IX 

do art. 19, para providências cabíveis;

XIV – apreciar pedidos de preferência por julgamento e requisitar proces-

sos quando estiverem na primeira instância;

XV – requisitar informações necessárias à instrução de processos em po-

der do Conselho;

XVI – decidir sobre pedidos de juntada de provas ou de anexação ou apen-

samento de processos ou desentranhamento de peças ou documentos;

XVII – determinar o prosseguimento do julgamento dos processos objeto 

de pedido de vista;

XVIII – determinar as publicações de interesse do Conselho no Diário Ofi-

cial do Estado;
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XIX – fazer observar as leis e regulamentos pertinentes ao Conselho e dar 

cumprimento às suas decisões;

XX – designar redator “ad hoc” de acórdãos, cujo relator seja voto vencido;

XXI – autorizar a expedição de certidões;

XXII – comunicar ao Secretário de Estado da Fazenda sobre quaisquer 

faltas funcionais dos servidores do Conselho e justificar-lhes as ausências, de 

acordo com a legislação específica;

XXIII – representar ao superior hierárquico de servidor ou autoridade que 

deixar de dar cumprimento às dec isões do Conselho, inclusive às diligências 

deferidas;

XXIV – apresentar aos conselheiros o relatório anual dos trabalhos de-

senvolvidos pelo Conselho, encaminhando cópia ao Secretário de Estado da 

Fazenda;

XXV – expedir instruções de serviço;

XXVI – conceder licenças aos conselheiros;

XXVII – participar de eventos de caráter cultural, técnico ou jurídico de 

interesse do Conselho;

XXVIII – dar posse aos conselheiros e presidir a respectiva cerimônia;

XXIX – declarar a perda do mandato de conselheiro;

XXX – RESOLVE:r as questões administrativas propostas pelo represen-

tante da Fazenda Pública ou suscitadas por qualquer dos conselheiros;

XXXI – fixar dia e hora para realização das sessões;

XXXII – promover o andamento dos processos distribuídos aos conselhei-

ros, cujo prazo de retenção tenha se esgotado;

XXXIII – mandar riscar as expressões julgadas inconvenientes ou descorte-

ses nos autos dos processos e advertir aquele que, em uso da palavra, não guar-

dar comedimento de linguagem, cassando-lhe a palavra se não for atendido;

XXXIV – determinar a retirada do recinto do Conselho de quem não man-

tiver a compostura devida ou perturbar a ordem dos trabalhos;

XXXV – proferir voto de qualidade;
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XXXV – proferir voto de desempate; (Redação dada pelo Decreto n. 

1948/2007)

XXXVI – fazer publicar as conclusões dos acórdãos e suas ementas no Di-

ário Oficial do Estado, para efeito de intimação ao sujeito passivo, conforme 

dispuser a lei;

XXXVI – fazer publicar as conclusões dos acórdãos e suas ementas no Di-

ário Oficial do Estado, para efeito de intimação ao sujeito passivo, conforme 

dispuser a lei, bem como fazer disponibilizar, no sítio eletrônico da Secretaria 

de Estado da Fazenda, os acórdãos, suas ementas e a íntegra das decisões. 

(Redação dada pelo Decreto n. 3915/2015)

XXXVII – baixar os autos à primeira instância quando houver necessidade 

de nova decisão;

XXXVIII – determinar o arquivamento do processo quando reconhecida a 

decadência ou quando a decisão definitiva tenha sido inteiramente favorável 

ao sujeito passivo;

XXXIX – designar os conselheiros e os procuradores para comporem as 

Câmaras de Julgamento;

XL – exercer as demais funções decorrentes das disposições legais.

§ 1º O pedido de licença do presidente será encaminhado ao Secretário de 

Estado da Fazenda.

§ 2º Na hipótese do inciso XXXII, o presidente do Conselho deverá requisi-

tar a devolução dos processos no estado em que se encontrem, redistribui-los 

na primeira sessão subsequente à devolução e comunicar o fato ao Secretá-

rio de Estado da Fazenda ou ao presidente da Federação a que o conselheiro 

represente.

§ 3º Quando o representante da Fazenda Pública for o responsável pelo 

não cumprimento dos prazos, o fato deve ser comunicado ao Procurador Ge-

ral do Estado.

§ 4º A providência referida no inciso XXXVII, independe de cientificação 

formal ao sujeito passivo.
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Subseção II

Do Vice-Presidente

Art. 11. O vice-presidente será eleito pelos conselheiros, entre titulares e 

suplentes, em escrutínio secreto, cujo mandato encerrar-se-á com o término 

do mandato do conselheiro eleito.

§ 1º Considerar-se-á eleito vice-presidente, o conselheiro que obtiver 

maioria simples dos votos.

§ 2º Ocorrendo empate, realizar-se-á um segundo escrutínio e, no caso de 

novo empate, far-se-á o desempate por sorteio.

Art. 12. Ao vice-presidente compete:

I – assumir a presidência em caso de vacância do cargo de presidente;

II – substituir o presidente em suas faltas ocasionais, em férias, licença ou 

impedimentos, exercendo todas as suas funções e atribuições;

III – relatar suspeição oposta ao presidente.

§ 1º Nas faltas ou impedimentos concomitantes do presidente e do vi-

ce-presidente, a presidência será exercida, em caráter de substituição, pelo 

conselheiro mais antigo, assim considerado aquele que tenha mais tempo de 

posse no Conselho, e, entre os de igual antiguidade, pelo mais idoso.

§ 2º O exercício da presidência não impede que o conselheiro seja con-

templado na distribuição de processos.

§ 3º Qualquer conselheiro, quando no exercício da presidência, fica impe-

dido de proferir voto nos julgamentos, exceto o de qualidade.

§ 3º Qualquer conselheiro, quando no exercício da presidência, fica im-

pedido de proferir voto nos julgamentos, exceto o de desempate. (Redação 

dada pelo Decreto n. 1948/2007)

§ 4º Quando houver em pauta processos cujo relator seja conselheiro no 

exercício da presidência, esta deve ser transferida a outro conselheiro, obe-

decidos os critérios estabelecidos neste Regimento.
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Subseção III

Dos Conselheiros

Art. 13. Compete ao conselheiro:

I – relatar os processos que lhes forem distribuídos na forma do art. 32;

II – proferir voto nos julgamentos;

III – observar os prazos para restituição dos processos em seu poder;

IV – solicitar vista de processos, com adiamento do julgamento para exa-

me e apresentação de voto em separado;

V – redigir acórdão quando, vencido o relator, primeiro tenha votado nos 

termos da decisão final;

VI – comunicar ao presidente, com antecedência mínima de vinte e quatro 

horas, a impossibilidade de comparecimento às sessões;

VII – declarar-se impedido de participar de julgamentos, nos casos pre-

vistos neste Regimento;

VIII – fornecer o seu endereço eletrônico, para fins de convocação e re-

messa de expedientes;

IX – sugerir medidas de interesse do Conselho e praticar todos os atos 

inerentes às suas atribuições.

Art. 14. Além das atribuições normais de conselheiro, compete ao relator:

I – requerer diligências indispensáveis à instrução do processo ou ao seu 

convencimento;

II – redigir acórdão, se vencedor o seu voto;

III – requerer preferência para julgamento de recurso, quando lhe parecer 

urgente, ou conveniente, nas hipóteses previstas neste Regimento;

IV – justificar seu voto em ata sempre que houver modificação no seu 

convencimento.
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Subseção IV

Dos Suplentes

Art. 15. Os suplentes substituirão os conselheiros titulares de suas repre-

sentações em suas faltas, licenças e impedimentos, desde que regularmente 

convocados, na ordem de suas indicações.

Art. 16. Comparecendo o suplente, este receberá o processo no estado 

em que se encontra, mesmo que já relatado e nele prosseguirá até o final ou 

enquanto perdurar o afastamento do titular.

Art. 17. Ao suplente em exercício serão atribuídas as mesmas competên-

cias e obrigações previstas para o conselheiro titular.

§ 1º Nos processos em que o suplente for designado relator substituto, 

cujo julgamento haja iniciado, ocorrendo pedido de vistas ou suspensão da 

sessão, cessada a substituição e estando presente o conselheiro titular, este 

receberá o processo no estado em que se encontra, mesmo já relatado, e nele 

prosseguirá até o final do julgamento.

§ 2º Em caso de vacância do mandato de conselheiro titular, antes de ex-

pirado o mandato, um conselheiro suplente da mesma representação exerce-

rá a titularidade do mandato pelo restante do prazo, devendo constar em ata 

o nome do conselheiro que assumir essa condição.

§ 3º Na ausência do relator originário, o substituto dará prosseguimento 

ao julgamento, podendo proferir voto diverso daquele, desde que justificado 

em ata, à exceção do voto de vista que deverá ser proferido na forma original.

Subseção V

Dos Representantes Da Fazenda Pública

Art. 18. Os representantes da Fazenda Pública têm a atribuição de zelar pela 

correta aplicação da legislação, manifestando-se nos processos em julgamento.

Parágrafo único. Aos representantes da Fazenda Pública são assegurados 

os mesmos direitos e prerrogativas dos conselheiros, exceto o direito de voto 

nos julgamentos.
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Art. 19. Compete aos representantes da Fazenda Pública:

I – emitir parecer nos processos já relatados, sempre que os autos lhe 

forem distribuídos, ou oralmente, fazendo constar manifestação em ata;

II – pronunciar-se nos feitos toda vez que for convocado ou houver inova-

ção no convencimento do relator no momento da discussão;

III – requerer diligências ao presidente ou propô-las quando entendê-las 

imprescindíveis à instrução do processo;

IV – participar das sessões de julgamento e fazer manifestação oral;

V – interpor recursos nas hipóteses previstas neste Regimento;

VI – solicitar, motivadamente, preferência para julgamento de processos;

VII – prestar as informações solicitadas pelo presidente e demais conselheiros;

VIII – propor a adoção de medidas julgadas necessárias ao bom anda-

mento dos trabalhos;

IX – comunicar ao presidente quaisquer irregularidades verificadas na ins-

trução processual;

X – fornecer o seu endereço eletrônico, para fins de convocação e remessa 

de expedientes.

§ 1º Os processos distribuídos, e com parecer dos representantes da Fa-

zenda Pública, serão colocados em pauta em sessões alternadas.

§ 2º O não comparecimento do representante da Fazenda Pública às ses-

sões, não é obstáculo a que o Conselho delibere sobre os processos em pau-

ta, desde que já analisados pelo procurador ao qual fora distribuído, ou na 

hipótese do § 2º do art. 31.

§ 3º No caso de impedimento, licença ou férias dos representantes da 

Fazenda Pública, caberá ao presidente a convocação do suplente, que atuará 

nas mesmas condições do titular.
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CAPÍTULO II

DO JULGAMENTO

Seção I

Do Procedimento

Art. 20. O Conselho, na aplicação da legislação tributária do Estado do 

Espírito Santo, levará em conta as normas de Direito Tributário, os princípios 

gerais de direito, a legislação federal específica e a jurisprudência dos tribu-

nais, especialmente a do Supremo Tribunal Federal.

Parágrafo único. A ausência de disposição regulamentar expressa neste 

Regimento será suprida com as normas estabelecidas no Código de Processo 

Civil e legislação específica atinente.

Art. 21. No julgamento dos processos administrativo-fiscais, obedecidas 

as formas determinadas em lei, observar-se-á o seguinte:

I – adoção dos princípios de celeridade, economia e simplicidade proces-

suais, evitando-se a exigência ou realização de atos, providências ou trâmites 

desnecessários;

II – busca da verdade dos fatos controvertidos, adotando-se as medidas 

probatórias pertinentes, ainda que não propostas pelo interessado;

III – as soluções dadas a casos idênticos, ou assemelhados, por órgãos 

administrativos de outras entidades ou unidades da Federação;

IV – deve ser apreciado preliminarmente o pedido de realização de dili-

gência formulado pelo sujeito passivo quando não apreciado pelo julgador 

singular;

V – a decadência deve ser reconhecida de ofício na decisão.

Art. 22. Será permitida vista de processos aos interessados, na secreta-

ria do Conselho, com a assistência de um dos funcionários, podendo a parte 

requerer cópias reprográficas de suas peças.
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Art. 23. Os documentos que os interessados fizerem juntar aos processos 

poderão ser restituídos mediante requerimento, a critério do presidente do 

Conselho, desde que dos mesmos fique cópia nos autos.

Art. 24. A juízo do relator, enquanto estiverem os autos em seu poder, 

poderão as partes apresentar novos esclarecimentos, por escrito, contanto 

que não seja protelado o andamento do processo.

Art. 25. Quando houver motivo relevante, devidamente justificado, as 

partes poderão requerer ao presidente do Conselho preferência para a inclu-

são em pauta de qualquer processo já concluso e relatado.

Art. 26. A critério do presidente do Conselho, os processos poderão ser 

submetidos a julgamento, independentemente de publicação da pauta, desde 

que haja anuência do relator e do representante da Fazenda Pública.

Art. 27. Cada conselheiro apreciará livremente a prova, devendo, entre-

tanto, indicar expressamente os motivos de seu convencimento, podendo 

solicitar vista aos autos em qualquer fase do julgamento, exceto depois de 

iniciada a votação.

Seção II

Dos Prazos Processuais

Art. 28. Os prazos para interposição de recursos serão contínuos e pe-

remptórios, excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de 

vencimento.

Parágrafo único. O pedido de vista não interrompe os prazos previstos 

neste Regimento.

Art. 29. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal 

na repartição em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Art. 30. Os prazos para os conselheiros, ressalvadas as hipóteses previs-

tas nos incisos I e II do art. 5º deste Regimento, são os seguintes:

I – trinta dias para restituição de processos nos quais deva proferir relatório;

II – quinze dias para restituição de processos objeto de pedido de vista;
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III – sete dias para redigir acórdão;

Parágrafo único. Os prazos previstos nos incisos I e II poderão ser prorroga-

dos por mais quinze dias, por decisão do presidente, mediante solicitação do inte-

ressado apresentada tempestivamente, quando houver alegação de dificuldade.

Art. 31. Os prazos para os representantes da Fazenda Pública são os se-

guintes:

I – trinta dias, prorrogável por mais quinze dias, por decisão do presidente 

do Conselho, para fazer a devolução dos processos que lhe forem distribuídos;

II – quinze dias para restituição de processos objeto de pedido de vista;

III – dez dias, contados da publicação do acórdão no Diário Oficial do Es-

tado, para interpor recurso de revista.

§ 1º Quando o representante da Fazenda Pública, sem solicitar prorroga-

ção, descumprir os prazos previstos nos incisos I e II, os autos ser-lhes-ão 

requisitados pelo presidente do Conselho, com prazo de vinte e quatro horas 

para a devolução.

§ 2º Devolvido o processo, o julgamento seguirá seu trâmite, ainda que 

não contenha qualquer manifestação do representante da Fazenda Pública.

Seção III

Da Distribuição De Processos

Art. 32. Na distribuição de processos aos conselheiros será observado o 

limite:

I – mínimo de quinze em cada remessa mensal, para os Conselheiros ti-

tulares;

II – de até cinco em cada remessa mensal, para os Conselheiros suplen-

tes, a critério do presidente.

§ 1º Em casos excepcionais, e para facilitar os trabalhos da Secretaria 

Executiva, poderá ser excedido o limite previsto neste artigo, distribuindo-se, 

porém, no máximo, vinte processos de cada vez, no caso do inciso I, e sete 

processos de cada vez, na hipótese do inciso II.
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§ 2º Cabe à Secretaria Executiva verificar a numeração das folhas dos 

processos remetidos ao Conselho e ordená-los para distribuição.

§ 3º A distribuição dos processos aos conselheiros, em cada uma das Câ-

maras, será efetuada na primeira sessão ordinária do mês, mediante sorteio, 

observando-se a maior igualdade possível, de modo que nenhum conselheiro 

receba mais feitos do que o outro.

§ 4º Ocorrendo declaração de impedimento do relator, o presidente fará 

nova distribuição do processo, mediante novo sorteio e compensação.

§ 5º Dentro dos prazos previstos, os processos distribuídos deverão ser 

devolvidos, devidamente conclusos, à secretaria do Conselho.

Art. 33. Para fins de distribuição, poderão ser reunidos processos da mes-

ma natureza, semelhantes ou conexos, ou do mesmo sujeito passivo.

Seção IV

Das Sessões

Art. 34. O Conselho realizará sessões:

I – plenárias:

a) com a participação dos conselheiros titulares de ambas as Câmaras, 

para julgar os recursos de que trata o art. 8º, I;

b) com a participação dos conselheiros, titulares e suplentes, para apre-

ciar e decidir sobre a matéria de que trata o art. 8º, II, e as matérias indica-

das no seu respectivo parágrafo único;

II – das Câmaras, para julgar os recursos interpostos perante o Conselho 

referidos no art. 9º

§ 1º Cada Câmara reunir-se-á, mensalmente, em até oito sessões ordi-

nárias e até quatro extraordinárias, não podendo deliberar com menos de 

quatro conselheiros presentes.

§ 2º Quando as sessões das Câmaras forem marcadas para o mesmo dia, 

as da Primeira Câmara realizar-se-ão no turno matutino e as da Segunda Câ-

mara no turno vespertino ou, a critério do presidente, vice-versa, vedada a 

realização simultânea de sessões de ambas as Câmaras.
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§ 3º As sessões plenárias poderão ser convocadas a critério do presidente 

ou a requerimento de pelo menos dois conselheiros.

§ 4º Nas sessões plenárias, não poderá haver deliberação com menos de 

oito conselheiros, na hipótese do inciso I, “a”, ou com menos de doze conse-

lheiros, na hipótese do inciso I, “b”.

§ 5º As sessões ordinárias realizar-se-ão em dia e hora pré-fixados pelo pre-

sidente, ficando automaticamente transferidas para a mesma hora do primeiro 

dia útil subsequente, quando aquele recair em feriado ou ponto facultativo.

§ 6º As sessões extraordinárias, que se realizarão por motivo de urgência 

ou acúmulo de processos, serão justificadamente convocadas pelo presiden-

te, com prazo mínimo de vinte e quatro horas de antecedência.

Art. 35. A saída de um ou mais conselheiros não impede o prosseguimen-

to da sessão, desde que se observe o quórum regimental, devendo o fato 

constar em ata.

Art. 36. As decisões do Plenário, na hipótese do art. 34, I, “b”, serão to-

madas pelo voto de, no mínimo, dois terços dos conselheiros.

Art. 37. As decisões do Plenário, na hipótese do art. 34, I, “a”, e as das 

Câmaras do Conselho, serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao pre-

sidente o voto de qualidade.

Art. 37. As decisões do Plenário, na hipótese do art. 34, I, “a”, e as das 

Câmaras do Conselho, serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao pre-

sidente o voto de desempate. (Redação dada pelo Decreto n. 1948/2007)

Art. 38. As sessões serão públicas, salvo quando se tratar de sessões 

administrativas ou de recursos que exponham a situação financeira do con-

tribuinte, permitindo-se, neste caso, a presença das partes interessadas, do 

responsável ou de representante legal.

Parágrafo único. Aberta a sessão à hora determinada, e não havendo nú-

mero para deliberar, aguardar-se-á por quinze minutos a formação de quó-

rum, e se, decorrido esse prazo, o número legal ainda não tiver sido atingido, 

encerrar-se-á a sessão, lavrando-se ata em que serão mencionados os nomes 

dos conselheiros presentes.
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Art. 39. Em qualquer fase do julgamento, facultar-se-á aos conselheiros 

arguir o relator sobre fatos atinentes ao processo.

Art. 40. Ao presidente é facultado participar das discussões e intervir nos 

debates.

Art. 41. O conselheiro terá o tempo que for necessário para proferir o seu 

relatório, podendo, antes da proclamação do resultado fazer uso da palavra 

para explicações ou modificação do seu voto.

Art. 42. Questão preliminar ou prejudicial será apresentada antes do mé-

rito, deste não se conhecendo se incompatível com a decisão daquela.

§ 1º Na hipótese de a preliminar ser arguida após o voto do relator sobre 

a matéria de mérito, considerar-se-ão os votos proferidos até então como não 

havidos.

§ 2º Rejeitada a preliminar ou a prejudicial, ou se com qualquer delas não 

for incompatível a apreciação do mérito, seguir-se-ão a discussão e a votação 

da matéria principal, devendo sobre esta pronunciar-se também os conselhei-

ros vencidos na apreciação da preliminar ou da prejudicial.

§ 3º Versando a questão preliminar sobre nulidade sanável, o julgamento 

será convertido em diligência, a fim de que seja sanada, no prazo que for es-

tipulado pelo presidente.

§ 4º Poderá também ser o julgamento convertido em diligência, quando faltar 

no processo elemento essencial à sua instrução, devendo constar o fato em ata.

§ 5º Cumprida a diligência, os autos retornarão ao conselheiro relator para 

completar o relatório, em seguida, encaminhados ao representante da Fazen-

da Pública Estadual, para pronunciar-se, após o que, serão incluídos em pauta 

para reinício do julgamento.

§ 6º Nas discussões, o conselheiro poderá usar da palavra tantas vezes 

quantas forem necessárias, não podendo exceder a dois minutos em cada 

uma delas.
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Seção V

Das Pautas De Julgamento

Art. 43. O presidente fará organizar e publicar no Diário Oficial do Estado 

a pauta dos processos a serem julgados em cada sessão, de acordo com a 

ordem cronológica e a complexidade dos assuntos, devendo dar preferência 

aos recursos voluntários, salvo a hipótese do art. 25.

Seção VI

Da Ordem Dos Trabalhos

Art. 44. A ordem dos trabalhos nas sessões ordinárias será a seguinte:

I – abertura da sessão;

II – verificação do número de conselheiros presentes;

III – leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior;

IV – justificativas de faltas;

V – devolução dos processos relatados;

VI – leitura do expediente;

VII – indicações e propostas;

VIII – sorteio do relator e distribuição de processos;

IX – apreciação da redação de decisões referentes a julgamentos anteriores;

X – anúncio da pauta;

XI – julgamento e deliberação sobre outros assuntos de competência do 

Conselho.

Art. 45. Anunciado o julgamento de cada recurso, pelo seu número e no-

mes do recorrente e recorrido, bem como de seus representantes, se nome-

ados, o presidente dará a palavra ao relator que apresentará o relatório; em 

seguida, concederá a palavra ao recorrente e ao autuante, para sustentação 

oral, pelo prazo estabelecido no § 4º deste artigo.
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§ 1º Após a sustentação oral, se houver, o relator concluirá o seu relatório, 

fazendo a leitura das razões de seu convencimento, seguidas pelo parecer do 

representante da Fazenda Pública.

§ 2º Com a aquiescência das partes e de todos os conselheiros, poderá 

ser dispensada a leitura do relatório, quando este for apresentado por escrito 

antecipadamente.

§ 3º Em caso de réplica, que não poderá ultrapassar cinco minutos, ouvir-

-se-á novamente o relator e o representante da Fazenda Pública; em seguida, 

o presidente colocará em discussão a matéria.

§ 4º Para sustentação oral, as partes poderão usar da palavra por tempo 

não excedente a dez minutos, independentemente do número de processos 

em julgamento do mesmo contribuinte.

§ 5º Concluída a discussão, a matéria será votada.

§ 6º Voto divergente do apresentado pelo relator será apresentado por 

escrito ou ditado para a secretária, que fará sua inserção na ata da sessão.

§ 7º Às partes é vedada a participação ou interferência nas discussões.

Art. 46. Uma vez iniciado o julgamento, este será concluído, exceto se 

ocorrer pedido de vista, não podendo nenhum dos conselheiros retirar-se do 

recinto, a não ser por motivo justificado, nem interromper o relatório ou a 

sustentação oral, salvo para solicitar esclarecimentos.

Art. 47. A parte interessada que desatender à advertência do presidente, 

por falta de serenidade, ou compostura de linguagem, ou por haver excedido 

o tempo regimental, terá sua palavra cassada.

Art. 48. Qualquer conselheiro poderá, no curso da votação, modificar 

total ou parcialmente o voto já proferido, desde que o faça constar em ata, 

indicando os motivos do seu convencimento.

Art. 49. Ocorrendo empate na votação, se o presidente não se julgar em 

condições de oferecer de plano o voto de qualidade, suspenderá o julgamento 

para o seu oferecimento no prazo de quinze dias.
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Art. 49. Ocorrendo empate na votação, se o presidente não se julgar em 

condições de oferecer de plano o voto de desempate, suspenderá o julga-

mento para o seu oferecimento no prazo de quinze dias. (Redação dada pelo 

Decreto n. 1948/2007)

Art. 50. Proclamada a decisão, não poderá o conselheiro modificar o seu 

voto nem manifestar-se sobre o julgamento.

Parágrafo único. É vedado aos membros do Conselho prestar esclareci-

mento, informação ou declaração sobre o conteúdo de manifestação, voto ou 

decisão proferida, sendo facultado o fornecimento, pela Secretaria, de cer-

tidão ou cópia dessas peças processuais, mediante requerimento regular do 

interessado. (Redação acrescida pelo Decreto n. 1606/2005)

Seção VII

Das Atas

Art. 51. As atas das sessões, lavradas pelo secretário em folhas soltas, de-

verão conter resumo claro e objetivo do ocorrido na sessão e, especialmente:

I – hora, dia, mês e ano da abertura da sessão;

II – nome do presidente ou de quem o substituir;

III – os nomes dos conselheiros e do representante da Fazenda Pública 

que participarem da sessão;

IV – justificativa da omissão de convocação de suplentes, se for o caso;

V – resultado dos julgamentos;

VI – os pedidos de justificativa de faltas dos conselheiros ou do presidente;

VII – relação dos expedientes lidos em sessão;

VIII – resultado da distribuição de processo;

IX – acórdãos cuja redação foi conferida e aprovada;

X – indicações e propostas feitas em sessão;

XI – natureza, número, nome das partes e resultado do julgamento dos 

processos apresentados em sessão, com registro da sustentação oral de cada 

uma das partes, se houver;
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XII – notícia sumária de outros fatos ocorridos.

§ 1º As folhas que contiverem a transcrição das atas serão rubricadas pelo 

presidente e assinadas por todos que participarem da sessão.

§ 2º No caso de saídas antecipadas ou chegadas tardias à sessão, dos 

conselheiros ou de representantes da Fazenda Pública, o fato será registrado 

em ata.

§ 3º No final de cada exercício, as atas serão encadernadas e arquivadas 

na secretaria do Conselho.

Seção VIII

Dos Acórdãos

Art. 52. As decisões do Conselho, no julgamento de recursos, serão pro-

feridas por meio de acórdãos, que serão redigidos com clareza e simplicidade, 

devendo conter, pelo menos, a ementa, o relatório, o voto fundamentado e a 

conclusão.

§ 1º Concluído o julgamento, o relator, se vencedor, redigirá minuta do 

acórdão a ser aprovada.

§ 2º Se o relator for vencido, o presidente designará redator do acórdão o 

conselheiro que primeiro tenha votado nos termos da decisão final.

§ 3º O relatório e o voto farão parte integrante do acórdão, devendo o re-

lator ou, quando vencido, o redator “ad hoc”, a eles se reportar, quando não 

transcrevê-los na decisão.

§ 4º A minuta do acórdão, incluída em sessão, será lida pelo redator e 

conferida pelos demais conselheiros.

§ 5º Se a maioria dos conselheiros divergir da redação dada ao acórdão, 

o relator, ou o redator designado, na própria sessão, procederá à sua refor-

mulação.

§ 6º Os acórdãos serão subscritos pelo relator, ou redator designado, e 

pelo presidente.
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Art. 53. As ementas indicarão a tese jurídica que prevaleceu no julgamento.

Parágrafo único. As ementas terão verbetes que facilitem a classificação 

dos acórdãos segundo o assunto tratado.

Art. 54. As conclusões dos acórdãos e suas ementas serão publicadas no 

Diário Oficial do Estado, sob designação numérica e com indicação nominal 

das partes.

Parágrafo único. Deverão ser disponibilizadas, no sítio eletrônico da Se-

cretaria de Estado da Fazenda, as conclusões dos acórdãos e suas ementas. 

(Redação acrescida pelo Decreto n. 3915/2015)

Art. 55. As decisões importantes, do ponto de vista doutrinário, poderão 

ser publicadas na íntegra, a critério do presidente do Conselho.

Parágrafo único. Poderá ser disponibilizada no sítio eletrônico da Secre-

taria de Estado da Fazenda a íntegra das decisões. (Redação acrescida pelo 

Decreto n. 3915/2015)

Seção IX

Do Impedimento

Art. 56. O conselheiro e o representante da Fazenda Pública deverão de-

clarar-se impedidos da discussão, votação e presidência no julgamento dos 

processos que lhe interessarem pessoalmente, direta ou indiretamente, ou a 

seus parentes, consanguíneos ou afins, até o terceiro grau civil, inclusive, ou 

a sociedade de que façam ou tenham feito parte como sócio, advogado ou 

membro da Diretoria, do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal.

Art. 57. Quando dois ou mais conselheiros forem parentes consanguíneos 

ou afins, em linha reta e no segundo grau na linha colateral, o primeiro que 

conhecer do processo neste Conselho impede que o outro participe do julga-

mento, caso em que o segundo se escusará de votar.

§ 1º Idêntico procedimento será adotado quando do pedido de vista e seu voto.

§ 2º Subsiste também impedimento quando, em instância inferior, o con-

selheiro houver atuado como perito ou assistente técnico ou proferido decisão 

ou parecer sobre o mérito do processo.
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§ 3º Fica impedido ainda aquele que mantiver vínculo como sócio ou em-

pregado de advogados ou de contabilistas ou de economistas, ou de empresa 

de assessoria fiscal ou tributária, a que esteja vinculado o mandatário consti-

tuído por quem figure como parte no processo.

Art. 58. O conselheiro poderá declarar-se impedido por motivo de foro 

íntimo.

Art. 59. A qualquer conselheiro é lícito, alegando impedimento, abster-se 

de participar dos julgamentos.

Parágrafo único. Quando a declaração de impedimento for do presidente, 

este passará a presidência ao vice-presidente, observando-se, no que couber, 

o disposto no art. 12, §§ 3º e 4º

Art. 60. O impedimento do relator deverá ser declarado por ocasião da 

proclamação do resultado da distribuição, ou posteriormente, se for o caso, 

e dos demais conselheiros, quando o julgamento do processo for anunciado.

Seção X

Da Suspeição

Art. 61. Ocorrendo interesse de conselheiro na solução do processo, 

quando não declarado tempestivamente o impedimento, pode a parte opor-

-lhe exceção de suspeição.

§ 1º A suspeição será arguida:

I – no momento da proclamação do resultado do sorteio ou quando o jul-

gamento do processo for anunciado, se o recusado for o conselheiro relator;

II – na sessão de julgamento do processo, no momento próprio para sus-

tentação oral, se outro conselheiro for o recusado.

§ 2º Verificando que a exceção não tem fundamento legal, o presidente do 

Conselho indeferirá de plano o pedido, por despacho irrecorrível; caso contrá-

rio, designará substituto legal para posterior julgamento.
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Seção XI

Das Substituições

Art. 62. A convocação do suplente, observado o disposto no art. 15, será 

efetuada com antecedência mínima de doze horas, sempre que houver im-

possibilidade de comparecimento do titular, desde que este comunique o fato 

com antecedência mínima de vinte e quatro horas.

§ 1º O não atendimento injustificável à convocação feita na forma deste 

artigo será considerado como falta à sessão, e a falta a quatro convocações 

consecutivas acarretará perda do mandato na suplência.

§ 2º A omissão de convocação de suplente deverá ser justificada em ata 

da respectiva sessão.

Art. 63. O conselheiro que tenha de se afastar do Conselho, por prazo 

superior a trinta dias, devolverá os processos em seu poder, a fim de serem 

encaminhados ao suplente convocado, que prosseguirá com os autos até o 

julgamento, ressalvadas as hipóteses de impedimentos ou faltas.

Art. 64. Ao suplente convocado serão também encaminhados, pela secre-

taria, os processos já distribuídos e devolvidos por conselheiro que afastar-se 

por motivo de perda de mandato ou desligamento.

Seção XII

Da Restauração De Autos

Art. 65. A restauração de autos far-se-á mediante petição ao presidente 

do Conselho, a qual será distribuída, sempre que possível, ao relator do feito.

§ 1º A restauração poderá ser feita, também, de ofício, por determinação 

do presidente, sempre que tomar conhecimento do extravio de qualquer pro-

cesso pendente de decisão do Conselho, ou que, já decidido por este, ainda 

não esteja inscrito em dívida ativa ou arquivado.

§ 2º No processo de restauração observar-se-á, tanto quanto possível, o 

disposto nos arts. 1.063 e 1.069 do Código de Processo Civil.
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Seção XIII

Do Julgamento Simultâneo De Processos

Art. 66. Admitir-se-á o julgamento simultâneo, quando se tratar de processos:

I – da mesma natureza, semelhantes ou conexos, ou relativos ao mesmo 

sujeito passivo.

II – cujo mérito seja objeto de ação no âmbito do Poder Judiciário.

Art. 67. São competentes para solicitar o julgamento simultâneo de pro-

cessos, o sujeito passivo, o agente do fisco autor da ação fiscal, o conselheiro 

relator e o representante da Fazenda Pública.

§ 1º O pedido, dirigido ao presidente do Conselho, deverá conter, além dos 

motivos, a indicação expressa e precisa dos respectivos processos.

§ 2º Tratando-se de processo ainda sujeito a decisão de primeira instân-

cia, o presidente do Conselho poderá pleitear, de ofício ou a pedido, priorida-

de para aquele julgamento.

Art. 68. Havendo conveniência administrativa, o presidente do Conselho 

providenciará a reunião de processos para serem decididos simultaneamente.

Seção XIV

Da Eficácia Das Decisões

Art. 69. São definitivas as decisões das quais não caiba recurso ou, se 

cabível, quando decorrido o prazo sem que este tenha sido interposto.

§ 1º A decisão do Conselho é definitiva e impede a submissão da matéria 

a novo julgamento administrativo.

§ 2º Quando qualquer servidor ou autoridade deixar de dar cumprimento 

às decisões do Conselho, inclusive às diligências deferidas, o presidente re-

presentará ao seu superior hierárquico, para que sejam adotadas as provi-

dências cabíveis.
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CAPÍTULO III

DAS PARTES E DOS RECURSOS

Seção I

Das Partes

Art. 70. Às partes é assegurado o direito de sustentação oral, na forma 

prevista neste Regimento.

Parágrafo único. O exercício do direito previsto neste artigo independe de 

qualquer intimação ou aviso e permite a concessão de preferência na ordem 

dos julgamentos.

Art. 71. A intervenção do sujeito passivo faz-se pessoalmente ou por 

intermédio de procurador, que deverá ser advogado inscrito na Ordem dos 

Advogados do Brasil.

§ 1º A intervenção direta da pessoa jurídica faz-se por seus dirigentes 

legalmente constituídos.

§ 2º Exigir-se-á representação legal quando a parte se fizer representar.

§ 3º A intervenção de dirigente ou de procurador não produzirá nenhum 

efeito se não for feita prova da capacidade de representação.

Art. 72. A comunicação de desistência de recurso deverá ser encaminha-

da ao relator do processo.

Seção II

Dos Recursos

Art. 73. Poderão ser interpostos ao Conselho os seguintes recursos:

I – recurso voluntário;

II – recurso de ofício;

III – recurso de revista.
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Subseção I

Do Recurso Voluntário

Art. 74. Da decisão de primeira instância, contrária ao contribuinte, ca-

berá, no prazo de vinte dias, contados da sua intimação, recurso voluntário, 

com efeito suspensivo, ao órgão de segunda instância.

Subseção II

Do Recurso De Ofício

Art. 75. A autoridade julgadora de primeira instância recorrerá de ofício, 

no prazo de vinte dias, contados da data em que for proferida a decisão, com 

efeito suspensivo, para o órgão de segunda instância, sempre que:

I – cancelar ou reduzir o débito fiscal ou não acolher, total ou parcialmen-

te, o Auto de Infração;

II – julgar, ainda que parcialmente, improcedente ou insubsistente, o auto 

lavrado por infração à legislação tributária.

§ 1º Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo o recurso somente 

será interposto:

I – se o débito exigido estiver em consonância com o art. 148, § 1º, da 

Lei n. 7.000, de 27 de dezembro de 2001, tratando-se de infração relativa à 

legislação do ICMS;

II – se o débito exigido estiver em consonância com o art. 195, § 1º, da 

Lei n. 2.964, de 30 de dezembro de 1974, tratando-se de infração relativa aos 

demais tributos.

§ 2º O recurso será interposto na própria decisão, mediante simples de-

claração.

§ 3º Se a autoridade julgadora deixar de recorrer de ofício, cumpre ao 

servidor que do fato tomar conhecimento, interpor o recurso.

§ 4º Enquanto não interposto o recurso de que trata este artigo, a decisão 

proferida não produzirá efeitos.
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Subseção III

Do Recurso De Revista

Art. 76. Das decisões das Câmaras do Conselho, cabe recurso de revista, 

nas seguintes hipóteses:

I – decisão proferida por voto de desempate do presidente, quando con-

trária à lei ou às provas dos autos;

I – decisão proferida por voto de desempate do presidente, quando con-

trária à lei; (Redação dada pelo Decreto n. 1380/2004)

II – decisão não unânime que der à legislação interpretação divergente da 

que lhe tenha dado outra decisão do Conselho, apontada pelo recorrente a 

decisão configuradora da alegada diferença.

III – quando contrária às provas dos autos. (Redação acrescida pelo De-

creto n. 1380/2004)

§ 1º Têm legitimidade para interpor recurso de revista o sujeito passivo e 

o representante da Fazenda Pública.

§ 2º O recurso de revista terá efeito suspensivo e deverá ser interposto no 

prazo de dez dias a contar da publicação da ementa no Diário Oficial do Estado.

§ 3º O recurso de revista deverá ser distribuído, por sorteio, entre os con-

selheiros que participaram do julgamento.

§ 4º Ao julgamento do recurso de revista aplicam-se as mesmas disposi-

ções previstas para os demais recursos.

Art. 76. Da decisão não unânime das Câmaras do Conselho, que der à 

legislação interpretação divergente da que lhe tenha dado outra decisão do 

Conselho, cabe recurso de revista, desde que apontada pelo recorrente a de-

cisão configuradora da alegada diferença.

§ 1º Têm legitimidade para interpor recurso de revista o sujeito passivo e 

o representante da Fazenda Pública.

§ 2º O recurso terá efeito suspensivo e deverá ser interposto no prazo de 

dez dias a contar da publicação da decisão no Diário Oficial do Estado. (Reda-

ção dada pelo Decreto n. 1606/2005)
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Art. 77. São pressupostos básicos para admissibilidade do recurso de revista:

I – a demonstração clara e precisa da matéria de direito objeto da divergência;

II – o confronto entre os fundamentos da decisão recorrida e os do aresto 

paradigma, mediante a transcrição dos respectivos trechos que configurem a 

divergência, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem 

os casos confrontados;

III – a indicação do dispositivo que o autorize.

Art. 78. A admissibilidade do recurso de revista deve ser apreciada e de-

clarada pelo presidente do Conselho, no prazo de dez dias, após manifestação 

da Fazenda Pública.

§ 1º Não será admitido o recurso de revista que não atenda aos pressu-

postos de admissibilidade ou seja intempestivo.

§ 2º O recurso de revista será distribuído imediatamente após a declara-

ção de sua admissibilidade e julgado na primeira sessão que se realizar, após 

a sua devolução pelo relator, dispensada a prévia

Art. 78. Não será admitido o recurso de revista que não atenda aos pres-

supostos de admissibilidade ou seja intempestivo.

§ 1º O presidente do Conselho deverá admitir o recurso ou denegar-lhe 

seguimento, fundamentando, em qualquer das hipóteses, seu despacho.

§ 2º É incabível pedido de reconsideração do despacho que denega seg-

mento ao recurso de revista.

§ 3º Admitido o recurso, o presidente mandará dar vista, para contra-ra-

zões, pelo prazo de dez dias:

I – ao autuante, no caso de recurso interposto pelo sujeito passivo;

II – ao sujeito passivo, no caso de recurso interposto pelo representante 

da Fazenda Pública.

§ 4º O recurso de revista deverá ser distribuído, por sorteio, entre os con-

selheiros que participaram do julgamento recorrido.

§ 5º O recurso de revista será julgado na primeira sessão que se realizar, 

dispensada a prévia publicação em pauta:
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I – no caso de recurso interposto pelo sujeito passivo, após a devolução 

do processo pelo relator e a oitiva do representante da Fazenda Pública pelo 

prazo de dez dias;

II – no caso de recurso interposto pelo representante da Fazenda Pública, 

após a devolução do processo pelo relator.

§ 6º Ao julgamento do recurso de revista aplicam-se, naquilo que não for 

incompatível com esta subseção, as disposições previstas para os demais re-

cursos. (Redação dada pelo Decreto n. 1606/2005)

CAPÍTULO IV

DAS SÚMULAS

Art. 79. A condensação da jurisprudência predominante do Conselho em 

súmulas, farse-á por iniciativa de qualquer de seus integrantes ou por propo-

sição do órgão julgador de primeira instância e dependerá:

I – de proposta dirigida ao Pleno, indicando desde logo o enunciado, ins-

truída com três decisões, no mesmo sentido, proferidas no Conselho;

II – de aprovação da proposta em sessão, nos termos do art. 36.

§ 1º A revisão de enunciado ou a sua revogação dependerá de proposta 

dirigida ao Pleno, indicando desde logo:

I – no caso de revisão, as razões da revisão e o enunciado proposto;

II – no caso de revogação, os motivos da revogação;

§ 2º As súmulas do Conselho serão numeradas sequencialmente e vigora-

rão a partir da publicação no Diário Oficial do Estado.

§ 3º A revogação da súmula entrará em vigor na data de sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.

§ 4º O processamento da proposta de súmula obedecerá às disposições 

constantes do Capítulo II deste Regimento.

§ 5º O quórum estabelecido para a aprovação de súmula será também 

adotado para a sua modificação ou revogação.
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CAPÍTULO V

DO ÓRGÃO DE APOIO

Art. 80. O órgão de apoio do Conselho é a Secretaria Executiva.

§ 1º A secretaria executiva será dirigida pelo chefe de secretaria do Con-

selho e auxiliada por servidores do quadro de pessoal efetivo do Estado e 

estagiários.

§ 2º Compete ao chefe de secretaria:

I – preparar e acompanhar os processos;

II – auxiliar na elaboração das pautas de julgamento;

III – auxiliar nos julgamentos, especialmente no que diz respeito à reda-

ção e leitura das atas, gravação das sessões e edição dos acórdãos;

IV – receber e registrar os processos devolvidos;

V – promover sorteio de relator e distribuição de processos;

VI – providenciar a publicação, no Diário Oficial do Estado, das pautas de 

julgamento, das ementas dos acórdãos e de outros atos relativos ao Conselho;

VI – providenciar a publicação, no Diário Oficial do Estado, das pautas de 

julgamento, das ementas dos acórdãos e de outros atos relativos ao Conse-

lho, bem como disponibilizar, no sítio eletrônico da Secretaria de Estado da 

Fazenda, os acórdãos, suas ementas e a íntegra das decisões. (Redação dada 

pelo Decreto n. 3915/2015)

VII – gerir o acervo bibliográfico e a documentação do Conselho;

VIII – prestar apoio administrativo ao Conselho, inclusive no que diz res-

peito ao controle do patrimônio, do material permanente e do material de 

consumo.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 81. O Conselho não realizará sessão nos dias em que não haja expe-

diente normal nas repartições públicas do Estado do Espírito Santo.
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Art. 82. Os membros do Conselho, inclusive seu secretário, ou substituto 

legal, farão jus à gratificação pelo comparecimento às sessões, nos termos do 

Decreto n. 1.013-R, de 15 de março de 2002, limitado o pagamento:

I – a doze sessões mensais;

II – ao secretário, ou substituto legal, a dois terços do que for devido, por 

sessão, aos membros do Conselho.

Art. 83. Excepcionalmente, o mandato dos atuais conselheiros, ou daque-

les que tomarem posse até trinta dias contados da data da publicação deste 

Regimento, inclusive o do vice-presidente, vigorará até o dia 31 de dezembro 

de 2005, tendo o conselho a seguinte composição:

I – Conselheiros titulares:

a) representantes da Secretaria de Estado da Fazenda:

1. Carlos Heugênio Duarte Camisão;

2. Elineide Marques Malini;

3. Francisco de Assis Schwan;

4. João Camara Sete Neto;

5. José Adenis Pessin;

6. José dos Santos Cruz;

b) representantes da Federação da Agricultura do Estado do Espírito Santo:

1. Francisco Vervloet Sampaio Silva;

2. Neuzedino Alves Victor de Assis;

c) representantes da Federação do Comércio do Estado do Espírito Santo:

1. Hiara Castro Santos;

2. Maria Carmem de Freitas Coutinho de Souza;

d) representantes da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo:

1. Christiano Oliveira Pereira;

2. Wagner Domingos Sancio;

II – Conselheiros suplentes:

a) representantes da Secretaria de Estado da Fazenda:

1. Manoel Lúcio Alves Fernandes;
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2. Renato Duia Castelo;

3. Zenaide Maria Tomazelli Lança;

b) representante da Federação da Agricultura do Estado do Espírito Santo:

- Waldeque Garcia da Silva;

c) representante da Federação do Comércio do Estado do Espírito Santo:

- Fernando Antônio Vervloet;

d) representante da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo:

- Orozina Rodrigues.

Art. 84. O Conselho Estadual de Recursos Fiscais funcionará nos termos 

do Regimento aprovado pelo Decreto n. 1.038-R, de 06 de junho de 2002, até 

a instalação das Câmaras de Julgamento, nos termos deste Regimento
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LEI N. 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018

Mensagem de veto
Vigência

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD). (Redação dada pela Lei n. 13.853, de 
2019) Vigência

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos 

meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e 

de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Parágrafo único. As normas gerais contidas nesta Lei são de interesse na-

cional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municí-

pios. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019) Vigência

Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos:

I – o respeito à privacidade;

II – a autodeterminação informativa;

III – a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião;

IV – a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;

V – o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;

VI – a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e

VII – os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a 

dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.

Art. 3º Esta Lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada 

por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, inde-

pendentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam loca-

lizados os dados, desde que:

https://www.grancursosonline.com.br
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 13.709-2018?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Msg/VEP/VEP-451.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm#art65
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm#art65..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm#art65..


2480

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

I – a operação de tratamento seja realizada no território nacional;

II – a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimen-

to de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no 

território nacional; ou (Redação dada pela Lei n. 13.853, de 2019) Vigência

III – os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no 

território nacional.

§ 1º Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais 

cujo titular nele se encontre no momento da coleta.

§ 2º Excetua-se do disposto no inciso I deste artigo o tratamento de dados 

previsto no inciso IV do caput do art. 4º desta Lei.

Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais:

I – realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e 

não econômicos;

II – realizado para fins exclusivamente:

a) jornalístico e artísticos; ou

b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 desta Lei;

III – realizado para fins exclusivos de:

a) segurança pública;

b) defesa nacional;

c) segurança do Estado; ou

d) atividades de investigação e repressão de infrações penais; ou

IV – provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de 

comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento bra-

sileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que 

não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de 

proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei.

§ 1º O tratamento de dados pessoais previsto no inciso III será regido por 

legislação específica, que deverá prever medidas proporcionais e estritamente 

necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo 

legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nesta Lei.
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§ 2º É vedado o tratamento dos dados a que se refere o inciso III do 

caput deste artigo por pessoa de direito privado, exceto em procedimentos 

sob tutela de pessoa jurídica de direito público, que serão objeto de informe 

específico à autoridade nacional e que deverão observar a limitação imposta 

no § 4º deste artigo.

§ 3º A autoridade nacional emitirá opiniões técnicas ou recomendações 

referentes às exceções previstas no inciso III do caput deste artigo e deverá 

solicitar aos responsáveis relatórios de impacto à proteção de dados pessoais.

§ 4º Em nenhum caso a totalidade dos dados pessoais de banco de dados 

de que trata o inciso III do caput deste artigo poderá ser tratada por pessoa 

de direito privado, salvo por aquela que possua capital integralmente consti-

tuído pelo poder público. (Redação dada pela Lei n. 13.853, de 2019) Vigência

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

I – dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou 

identificável;

II – dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, 

convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de 

caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida se-

xual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

III – dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identifi-

cado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na 

ocasião de seu tratamento;

IV – banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabeleci-

do em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico;

V – titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são 

objeto de tratamento;

VI – controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, 

a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;

VII – operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, 

que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;
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VIII – encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atu-

ar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD); (Redação dada pela Lei n. 

13.853, de 2019) Vigência

IX – agentes de tratamento: o controlador e o operador;

X – tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as 

que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, 

reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, arma-

zenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 

comunicação, transferência, difusão ou extração;

XI – anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no 

momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade 

de associação, direta ou indireta, a um indivíduo;

XII – consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual 

o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finali-

dade determinada;

XIII – bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de tratamen-

to, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados;

XIV – eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados 

em banco de dados, independentemente do procedimento empregado;

XV – transferência internacional de dados: transferência de dados pessoais 

para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro;

XVI – uso compartilhado de dados: comunicação, difusão, transferência 

internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado 

de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento 

de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamen-

te, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento 

permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados;

XVII – relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação 

do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados 

pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamen-

tais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco;

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm#art65..


2483

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

XVIII – órgão de pesquisa: órgão ou entidade da administração pública 

direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos 

legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que 

inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário 

a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou 

estatístico; e (Redação dada pela Lei n. 13.853, de 2019) Vigência

XIX – autoridade nacional: órgão da administração pública responsável 

por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o territó-

rio nacional. (Redação dada pela Lei n. 13.853, de 2019) Vigência

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar 

a boa-fé e os seguintes princípios:

I – finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, espe-

cíficos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento 

posterior de forma incompatível com essas finalidades;

II – adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades infor-

madas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

III – necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a 

realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, pro-

porcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;

IV – livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita 

sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de 

seus dados pessoais;

V – qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, 

relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o 

cumprimento da finalidade de seu tratamento;

VI – transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, preci-

sas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos 

agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;

VII – segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas 

a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações aci-

dentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;
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VIII – prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos 

em virtude do tratamento de dados pessoais;

IX – não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para 

fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

X – responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, 

da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o 

cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da efi-

cácia dessas medidas.

CAPÍTULO II 

DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Seção I 

Dos Requisitos para o Tratamento de Dados Pessoais

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas 

seguintes hipóteses:

I – mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;

II – para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

III – pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado 

de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e re-

gulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congê-

neres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei;

IV – para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sem-

pre que possível, a anonimização dos dados pessoais;

V – quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos 

preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do 

titular dos dados;

VI – para o exercício regular de direitos em processo judicial, administra-

tivo ou arbitral, esse último nos termos da Lei n. 9.307, de 23 de setembro 

de 1996 (Lei de Arbitragem) ;
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VII – para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

VIII – para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado 

por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; (Reda-

ção dada pela Lei n. 13.853, de 2019) Vigência

IX – quando necessário para atender aos interesses legítimos do contro-

lador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades 

fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; ou

X – para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação 

pertinente.

§ 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 13.853, de 2019) Vigência

§ 2º (Revogado). (Redação dada pela Lei n. 13.853, de 2019) Vigência

§ 3º O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar 

a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização.

§ 4º É dispensada a exigência do consentimento previsto no caput deste 

artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguar-

dados os direitos do titular e os princípios previstos nesta Lei.

§ 5º O controlador que obteve o consentimento referido no inciso I do 

caput deste artigo que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais 

com outros controladores deverá obter consentimento específico do titular 

para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento pre-

vistas nesta Lei.

§ 6º A eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os 

agentes de tratamento das demais obrigações previstas nesta Lei, especial-

mente da observância dos princípios gerais e da garantia dos direitos do titular.

§ 7º O tratamento posterior dos dados pessoais a que se referem os §§ 

3º e 4º deste artigo poderá ser realizado para novas finalidades, desde que 

observados os propósitos legítimos e específicos para o novo tratamento e a 

preservação dos direitos do titular, assim como os fundamentos e os princí-

pios previstos nesta Lei. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019) Vigência
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Art. 8º O consentimento previsto no inciso I do art. 7º desta Lei deverá 

ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de 

vontade do titular.

§ 1º Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar 

de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais.

§ 2º Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi ob-

tido em conformidade com o disposto nesta Lei.

§ 3º É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento.

§ 4º O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas, e as 

autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas.

§ 5º O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante 

manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ra-

tificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anterior-

mente manifestado enquanto não houver requerimento de eliminação, nos 

termos do inciso VI do caput do art. 18 desta Lei.

§ 6º Em caso de alteração de informação referida nos incisos I, II, III ou 

V do art. 9º desta Lei, o controlador deverá informar ao titular, com destaque 

de forma específica do teor das alterações, podendo o titular, nos casos em 

que o seu consentimento é exigido, revogá-lo caso discorde da alteração.

Art. 9º O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o 

tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, 

adequada e ostensiva acerca de, entre outras características previstas em 

regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso:

I – finalidade específica do tratamento;

II – forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial e 

industrial;

III – identificação do controlador;

IV – informações de contato do controlador;

V – informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e 

a finalidade;

VI – responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento; e
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VII – direitos do titular, com menção explícita aos direitos contidos no art. 

18 desta Lei.

§ 1º Na hipótese em que o consentimento é requerido, esse será con-

siderado nulo caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo 

enganoso ou abusivo ou não tenham sido apresentadas previamente com 

transparência, de forma clara e inequívoca.

§ 2º Na hipótese em que o consentimento é requerido, se houver mudan-

ças da finalidade para o tratamento de dados pessoais não compatíveis com 

o consentimento original, o controlador deverá informar previamente o titular 

sobre as mudanças de finalidade, podendo o titular revogar o consentimento, 

caso discorde das alterações.

§ 3º Quando o tratamento de dados pessoais for condição para o forneci-

mento de produto ou de serviço ou para o exercício de direito, o titular será 

informado com destaque sobre esse fato e sobre os meios pelos quais poderá 

exercer os direitos do titular elencados no art. 18 desta Lei.

Art. 10. O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar 

tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, consideradas a par-

tir de situações concretas, que incluem, mas não se limitam a:

I – apoio e promoção de atividades do controlador; e

II – proteção, em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos 

ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expecta-

tivas dele e os direitos e liberdades fundamentais, nos termos desta Lei.

§ 1º Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do contro-

lador, somente os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade 

pretendida poderão ser tratados.

§ 2º O controlador deverá adotar medidas para garantir a transparência 

do tratamento de dados baseado em seu legítimo interesse.

§ 3º A autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de im-

pacto à proteção de dados pessoais, quando o tratamento tiver como funda-

mento seu interesse legítimo, observados os segredos comercial e industrial.
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Seção II 

Do Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis

Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocor-

rer nas seguintes hipóteses:

I – quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica 

e destacada, para finalidades específicas;

II – sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que 

for indispensável para:

a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela ad-

ministração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos;

c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que 

possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis;

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judi-

cial, administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei n. 9.307, de 23 

de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ;

e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

f) tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por pro-

fissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; ou (Redação 

dada pela Lei n. 13.853, de 2019) Vigência

g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos 

de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguar-

dados os direitos mencionados no art. 9º desta Lei e exceto no caso de pre-

valecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção 

dos dados pessoais.

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo a qualquer tratamento de dados 

pessoais que revele dados pessoais sensíveis e que possa causar dano ao ti-

tular, ressalvado o disposto em legislação específica.
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§ 2º Nos casos de aplicação do disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso 

II do caput deste artigo pelos órgãos e pelas entidades públicas, será dada 

publicidade à referida dispensa de consentimento, nos termos do inciso I do 

caput do art. 23 desta Lei.

§ 3º A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais sensíveis 

entre controladores com objetivo de obter vantagem econômica poderá ser 

objeto de vedação ou de regulamentação por parte da autoridade nacional, 

ouvidos os órgãos setoriais do Poder Público, no âmbito de suas competências.

§ 4º É vedada a comunicação ou o uso compartilhado entre controlado-

res de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com objetivo de obter 

vantagem econômica, exceto nas hipóteses relativas a prestação de serviços 

de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que 

observado o § 5º deste artigo, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e 

terapia, em benefício dos interesses dos titulares de dados, e para permitir: 

(Redação dada pela Lei n. 13.853, de 2019) Vigência

I – a portabilidade de dados quando solicitada pelo titular; ou (Incluído 

pela Lei n. 13.853, de 2019) Vigência

II – as transações financeiras e administrativas resultantes do uso e da 

prestação dos serviços de que trata este parágrafo. (Incluído pela Lei n. 

13.853, de 2019) Vigência

§ 5º É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde 

o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na con-

tratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de 

beneficiários. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019) Vigência

Art. 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais 

para os fins desta Lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual fo-

ram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou 

quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido.

§ 1º A determinação do que seja razoável deve levar em consideração fa-

tores objetivos, tais como custo e tempo necessários para reverter o processo 

de anonimização, de acordo com as tecnologias disponíveis, e a utilização 

exclusiva de meios próprios.
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§ 2º Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para os 

fins desta Lei, aqueles utilizados para formação do perfil comportamental de 

determinada pessoa natural, se identificada.

§ 3º A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões e técnicas utili-

zados em processos de anonimização e realizar verificações acerca de sua 

segurança, ouvido o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais.

Art. 13. Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa 

poderão ter acesso a bases de dados pessoais, que serão tratados exclusiva-

mente dentro do órgão e estritamente para a finalidade de realização de estu-

dos e pesquisas e mantidos em ambiente controlado e seguro, conforme práti-

cas de segurança previstas em regulamento específico e que incluam, sempre 

que possível, a anonimização ou pseudonimização dos dados, bem como con-

siderem os devidos padrões éticos relacionados a estudos e pesquisas.

§ 1º A divulgação dos resultados ou de qualquer excerto do estudo ou da 

pesquisa de que trata o caput deste artigo em nenhuma hipótese poderá re-

velar dados pessoais.

§ 2º O órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da informa-

ção prevista no caput deste artigo, não permitida, em circunstância alguma, 

a transferência dos dados a terceiro.

§ 3º O acesso aos dados de que trata este artigo será objeto de regu-

lamentação por parte da autoridade nacional e das autoridades da área de 

saúde e sanitárias, no âmbito de suas competências.

§ 4º Para os efeitos deste artigo, a pseudonimização é o tratamento por 

meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, 

a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separada-

mente pelo controlador em ambiente controlado e seguro.

Seção III 
Do Tratamento de Dados Pessoais de Crianças e de Adolescentes

Art. 14. O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes 

deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da 

legislação pertinente.
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§ 1º O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com 

o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais 

ou pelo responsável legal.

§ 2º No tratamento de dados de que trata o § 1º deste artigo, os con-

troladores deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados co-

letados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício dos 

direitos a que se refere o art. 18 desta Lei.

§ 3º Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consenti-

mento a que se refere o § 1º deste artigo quando a coleta for necessária para 

contatar os pais ou o responsável legal, utilizados uma única vez e sem arma-

zenamento, ou para sua proteção, e em nenhum caso poderão ser repassados 

a terceiro sem o consentimento de que trata o § 1º deste artigo.

§ 4º Os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares 

de que trata o § 1º deste artigo em jogos, aplicações de internet ou outras 

atividades ao fornecimento de informações pessoais além das estritamente 

necessárias à atividade.

§ 5º O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar 

que o consentimento a que se refere o § 1º deste artigo foi dado pelo respon-

sável pela criança, consideradas as tecnologias disponíveis.

§ 6º As informações sobre o tratamento de dados referidas neste artigo 

deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, consideradas as 

características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais 

do usuário, com uso de recursos audiovisuais quando adequado, de forma a 

proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável legal e ade-

quada ao entendimento da criança.

Seção IV 
Do Término do Tratamento de Dados

Art. 15. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguin-

tes hipóteses:

I – verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram 

de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada;

https://www.grancursosonline.com.br


2492

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

II – fim do período de tratamento;

III – comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de re-

vogação do consentimento conforme disposto no § 5º do art. 8º desta Lei, 

resguardado o interesse público; ou

IV – determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao 

disposto nesta Lei.

Art. 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu trata-

mento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a conser-

vação para as seguintes finalidades:

I – cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

II – estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a ano-

nimização dos dados pessoais;

III – transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tra-

tamento de dados dispostos nesta Lei; ou

IV – uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde 

que anonimizados os dados.

CAPÍTULO III 

DOS DIREITOS DO TITULAR

Art. 17. Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados 

pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e 

de privacidade, nos termos desta Lei.

Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, 

em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e me-

diante requisição:

I – confirmação da existência de tratamento;

II – acesso aos dados;

III – correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

IV – anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, ex-

cessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei;
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V – portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, me-

diante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade 

nacional, observados os segredos comercial e industrial; (Redação dada pela 

Lei n. 13.853, de 2019) Vigência

VI – eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titu-

lar, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei;

VII – informação das entidades públicas e privadas com as quais o contro-

lador realizou uso compartilhado de dados;

VIII – informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e 

sobre as consequências da negativa;

IX – revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º desta Lei.

§ 1º O titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em relação 

aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional.

§ 2º O titular pode opor-se a tratamento realizado com fundamento em 

uma das hipóteses de dispensa de consentimento, em caso de descumpri-

mento ao disposto nesta Lei.

§ 3º Os direitos previstos neste artigo serão exercidos mediante reque-

rimento expresso do titular ou de representante legalmente constituído, a 

agente de tratamento.

§ 4º Em caso de impossibilidade de adoção imediata da providência de 

que trata o § 3º deste artigo, o controlador enviará ao titular resposta em 

que poderá:

I – comunicar que não é agente de tratamento dos dados e indicar, sempre 

que possível, o agente; ou

II – indicar as razões de fato ou de direito que impedem a adoção imediata 

da providência.

§ 5º O requerimento referido no § 3º deste artigo será atendido sem cus-

tos para o titular, nos prazos e nos termos previstos em regulamento.

§ 6º O responsável deverá informar, de maneira imediata, aos agentes de 

tratamento com os quais tenha realizado uso compartilhado de dados a cor-

reção, a eliminação, a anonimização ou o bloqueio dos dados, para que repi-
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tam idêntico procedimento, exceto nos casos em que esta comunicação seja 

comprovadamente impossível ou implique esforço desproporcional. (Redação 

dada pela Lei n. 13.853, de 2019) Vigência

§ 7º A portabilidade dos dados pessoais a que se refere o inciso V do caput 

deste artigo não inclui dados que já tenham sido anonimizados pelo controlador.

§ 8º O direito a que se refere o § 1º deste artigo também poderá ser exer-

cido perante os organismos de defesa do consumidor.

Art. 19. A confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais serão 

providenciados, mediante requisição do titular:

I – em formato simplificado, imediatamente; ou

II – por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos 

dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tra-

tamento, observados os segredos comercial e industrial, fornecida no prazo 

de até 15 (quinze) dias, contado da data do requerimento do titular.

§ 1º Os dados pessoais serão armazenados em formato que favoreça o 

exercício do direito de acesso.

§ 2º As informações e os dados poderão ser fornecidos, a critério do titular:

I – por meio eletrônico, seguro e idôneo para esse fim; ou

II – sob forma impressa.

§ 3º Quando o tratamento tiver origem no consentimento do titular ou 

em contrato, o titular poderá solicitar cópia eletrônica integral de seus dados 

pessoais, observados os segredos comercial e industrial, nos termos de regu-

lamentação da autoridade nacional, em formato que permita a sua utilização 

subsequente, inclusive em outras operações de tratamento.

§ 4º A autoridade nacional poderá dispor de forma diferenciada acerca 

dos prazos previstos nos incisos I e II do caput deste artigo para os seto-

res específicos.

Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões 

tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pes-
soais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir 

o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de 

sua personalidade. (Redação dada pela Lei n. 13.853, de 2019) Vigência
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§ 1º O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações 

claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados 

para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial.

§ 2º Em caso de não oferecimento de informações de que trata o § 1º 

deste artigo baseado na observância de segredo comercial e industrial, a 

autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos 

discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais.

§ 3º (VETADO). (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019) Vigência

Art. 21. Os dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo 

titular não podem ser utilizados em seu prejuízo.

Art. 22. A defesa dos interesses e dos direitos dos titulares de dados pode-

rá ser exercida em juízo, individual ou coletivamente, na forma do disposto na 

legislação pertinente, acerca dos instrumentos de tutela individual e coletiva.

CAPÍTULO IV 

DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO PODER PÚBLICO

Seção I 

Das Regras

Art. 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direi-

to público referidas no parágrafo único do art. 1º da Lei n. 12.527, de 18 de 

novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) , deverá ser realizado para 

o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, 

com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições 

legais do serviço público, desde que:

I – sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas compe-

tências, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações 

claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e 

as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, em veículos de fácil 

acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos;
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II – (VETADO); e

III – seja indicado um encarregado quando realizarem operações de trata-

mento de dados pessoais, nos termos do art. 39 desta Lei; e (Redação dada 

pela Lei n. 13.853, de 2019) Vigência

IV – (VETADO). (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019) Vigência

§ 1º A autoridade nacional poderá dispor sobre as formas de publicidade 

das operações de tratamento.

§ 2º O disposto nesta Lei não dispensa as pessoas jurídicas mencionadas 

no caput deste artigo de instituir as autoridades de que trata a Lei n. 12.527, 

de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) .

§ 3º Os prazos e procedimentos para exercício dos direitos do titular pe-

rante o Poder Público observarão o disposto em legislação específica, em es-

pecial as disposições constantes da Lei n. 9.507, de 12 de novembro de 1997 

(Lei do Habeas Data) , da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (Lei Geral 

do Processo Administrativo) , e da Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011 

(Lei de Acesso à Informação) .

§ 4º Os serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, por 

delegação do Poder Público, terão o mesmo tratamento dispensado às pesso-

as jurídicas referidas no caput deste artigo, nos termos desta Lei.

§ 5º Os órgãos notariais e de registro devem fornecer acesso aos dados 

por meio eletrônico para a administração pública, tendo em vista as finalida-

des de que trata o caput deste artigo.

Art. 24. As empresas públicas e as sociedades de economia mista que 

atuam em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no art. 173 da Cons-

tituição Federal , terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas 

de direito privado particulares, nos termos desta Lei.

Parágrafo único. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, 

quando estiverem operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execu-

ção delas, terão o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e às entidades 

do Poder Público, nos termos deste Capítulo.
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Art. 25. Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e es-

truturado para o uso compartilhado, com vistas à execução de políticas públi-

cas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública 

e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral.

Art. 26. O uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público deve 

atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribui-

ção legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de 

proteção de dados pessoais elencados no art. 6º desta Lei.

§ 1º É vedado ao Poder Público transferir a entidades privadas dados pes-

soais constantes de bases de dados a que tenha acesso, exceto:

I – em casos de execução descentralizada de atividade pública que exija a trans-

ferência, exclusivamente para esse fim específico e determinado, observado o dis-

posto na Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação);

II – (VETADO);

III – nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observa-

das as disposições desta Lei.

IV – quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em 

contratos, convênios ou instrumentos congêneres; ou (Incluído pela Lei n. 

13.853, de 2019) Vigência

V – na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a 

prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a seguran-

ça e a integridade do titular dos dados, desde que vedado o tratamento para 

outras finalidades. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019) Vigência

§ 2º Os contratos e convênios de que trata o § 1º deste artigo deverão ser 

comunicados à autoridade nacional.

Art. 27. A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais de 

pessoa jurídica de direito público a pessoa de direito privado será informado 

à autoridade nacional e dependerá de consentimento do titular, exceto:

I – nas hipóteses de dispensa de consentimento previstas nesta Lei;

II – nos casos de uso compartilhado de dados, em que será dada publici-

dade nos termos do inciso I do caput do art. 23 desta Lei; ou
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III – nas exceções constantes do § 1º do art. 26 desta Lei.

Parágrafo único. A informação à autoridade nacional de que trata o caput 

deste artigo será objeto de regulamentação. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 

2019) Vigência

Art. 28. (VETADO).

Art. 29. A autoridade nacional poderá solicitar, a qualquer momento, aos 

órgãos e às entidades do poder público a realização de operações de trata-

mento de dados pessoais, informações específicas sobre o âmbito e a natu-

reza dos dados e outros detalhes do tratamento realizado e poderá emitir pa-

recer técnico complementar para garantir o cumprimento desta Lei. (Redação 

dada pela Lei n. 13.853, de 2019) Vigência

Art. 30. A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares 

para as atividades de comunicação e de uso compartilhado de dados pessoais.

Seção II 

Da Responsabilidade

Art. 31. Quando houver infração a esta Lei em decorrência do tratamento 

de dados pessoais por órgãos públicos, a autoridade nacional poderá enviar 

informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação.

Art. 32. A autoridade nacional poderá solicitar a agentes do Poder Público 

a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir 

a adoção de padrões e de boas práticas para os tratamentos de dados pesso-

ais pelo Poder Público.

CAPÍTULO V 

DA TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS

Art. 33. A transferência internacional de dados pessoais somente é per-

mitida nos seguintes casos:

I – para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de 

proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei;
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II – quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento 

dos princípios, dos direitos do titular e do regime de proteção de dados pre-

vistos nesta Lei, na forma de:

a) cláusulas contratuais específicas para determinada transferência;

b) cláusulas-padrão contratuais;

c) normas corporativas globais;

d) selos, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos;

III – quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica in-

ternacional entre órgãos públicos de inteligência, de investigação e de perse-

cução, de acordo com os instrumentos de direito internacional;

IV – quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da 

incolumidade física do titular ou de terceiro;

V – quando a autoridade nacional autorizar a transferência;

VI – quando a transferência resultar em compromisso assumido em acor-

do de cooperação internacional;

VII – quando a transferência for necessária para a execução de política 

pública ou atribuição legal do serviço público, sendo dada publicidade nos 

termos do inciso I do caput do art. 23 desta Lei;

VIII – quando o titular tiver fornecido o seu consentimento específico e em 

destaque para a transferência, com informação prévia sobre o caráter inter-

nacional da operação, distinguindo claramente esta de outras finalidades; ou

IX – quando necessário para atender as hipóteses previstas nos incisos II, 

V e VI do art. 7º desta Lei.

Parágrafo único. Para os fins do inciso I deste artigo, as pessoas jurídicas 

de direito público referidas no parágrafo único do art. 1º da Lei n. 12.527, de 

18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) , no âmbito de suas 

competências legais, e responsáveis, no âmbito de suas atividades, poderão 

requerer à autoridade nacional a avaliação do nível de proteção a dados pes-

soais conferido por país ou organismo internacional.
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Art. 34. O nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organis-

mo internacional mencionado no inciso I do caput do art. 33 desta Lei será 

avaliado pela autoridade nacional, que levará em consideração:

I – as normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país de destino 

ou no organismo internacional;

II – a natureza dos dados;

III – a observância dos princípios gerais de proteção de dados pessoais e 

direitos dos titulares previstos nesta Lei;

IV – a adoção de medidas de segurança previstas em regulamento;

V – a existência de garantias judiciais e institucionais para o respeito aos 

direitos de proteção de dados pessoais; e

VI – outras circunstâncias específicas relativas à transferência.

Art. 35. A definição do conteúdo de cláusulas-padrão contratuais, bem 

como a verificação de cláusulas contratuais específicas para uma determina-

da transferência, normas corporativas globais ou selos, certificados e códigos 

de conduta, a que se refere o inciso II do caput do art. 33 desta Lei, será 

realizada pela autoridade nacional.

§ 1º Para a verificação do disposto no caput deste artigo, deverão ser con-

siderados os requisitos, as condições e as garantias mínimas para a transfe-

rência que observem os direitos, as garantias e os princípios desta Lei.

§ 2º Na análise de cláusulas contratuais, de documentos ou de normas 

corporativas globais submetidas à aprovação da autoridade nacional, poderão 

ser requeridas informações suplementares ou realizadas diligências de verifi-

cação quanto às operações de tratamento, quando necessário.

§ 3º A autoridade nacional poderá designar organismos de certificação 

para a realização do previsto no caput deste artigo, que permanecerão sob 

sua fiscalização nos termos definidos em regulamento.

§ 4º Os atos realizados por organismo de certificação poderão ser revistos 

pela autoridade nacional e, caso em desconformidade com esta Lei, submeti-

dos a revisão ou anulados.
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§ 5º As garantias suficientes de observância dos princípios gerais de pro-
teção e dos direitos do titular referidas no caput deste artigo serão também 
analisadas de acordo com as medidas técnicas e organizacionais adotadas 
pelo operador, de acordo com o previsto nos §§ 1º e 2º do art. 46 desta Lei.

Art. 36. As alterações nas garantias apresentadas como suficientes de ob-
servância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular referidas no 
inciso II do art. 33 desta Lei deverão ser comunicadas à autoridade nacional.

CAPÍTULO VI 
DOS AGENTES DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Seção I 
Do Controlador e do Operador

Art. 37. O controlador e o operador devem manter registro das operações 
de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando ba-
seado no legítimo interesse.

Art. 38. A autoridade nacional poderá determinar ao controlador que ela-
bore relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados 
sensíveis, referente a suas operações de tratamento de dados, nos termos de 
regulamento, observados os segredos comercial e industrial.

Parágrafo único. Observado o disposto no caput deste artigo, o relatório 
deverá conter, no mínimo, a descrição dos tipos de dados coletados, a me-
todologia utilizada para a coleta e para a garantia da segurança das infor-
mações e a análise do controlador com relação a medidas, salvaguardas e 
mecanismos de mitigação de risco adotados.

Art. 39. O operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções 
fornecidas pelo controlador, que verificará a observância das próprias instru-
ções e das normas sobre a matéria.

Art. 40. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões de interopera-
bilidade para fins de portabilidade, livre acesso aos dados e segurança, assim 
como sobre o tempo de guarda dos registros, tendo em vista especialmente 
a necessidade e a transparência.

https://www.grancursosonline.com.br


2502

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Seção II 

Do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais

Art. 41. O controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais.

§ 1º A identidade e as informações de contato do encarregado deverão 

ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no 

sítio eletrônico do controlador.

§ 2º As atividades do encarregado consistem em:

I – aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclareci-

mentos e adotar providências;

II – receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;

III – orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das 

práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e

IV – executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou es-

tabelecidas em normas complementares.

§ 3º A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares 

sobre a definição e as atribuições do encarregado, inclusive hipóteses de 

dispensa da necessidade de sua indicação, conforme a natureza e o porte da 

entidade ou o volume de operações de tratamento de dados.

§ 4º (VETADO). (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019) Vigência

Seção III 

Da Responsabilidade e do Ressarcimento de Danos

Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de ati-

vidade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, 

moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados 

pessoais, é obrigado a repará-lo.

§ 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados:
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I – o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo trata-

mento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados 

ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em 

que o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão pre-

vistos no art. 43 desta Lei;

II – os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento 

do qual decorreram danos ao titular dos dados respondem solidariamente, 

salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei.

§ 2º O juiz, no processo civil, poderá inverter o ônus da prova a favor do 

titular dos dados quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver hi-

possuficiência para fins de produção de prova ou quando a produção de prova 

pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa.

§ 3º As ações de reparação por danos coletivos que tenham por objeto a 

responsabilização nos termos do caput deste artigo podem ser exercidas co-

letivamente em juízo, observado o disposto na legislação pertinente.

§ 4º Aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra 

os demais responsáveis, na medida de sua participação no evento danoso.

Art. 43. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando 

provarem:

I – que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído;

II – que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que 

lhes é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados; ou

III – que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou 

de terceiro.

Art. 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de 

observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele 

pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I – o modo pelo qual é realizado;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em 

que foi realizado.

https://www.grancursosonline.com.br


2504

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Parágrafo único. Responde pelos danos decorrentes da violação da se-

gurança dos dados o controlador ou o operador que, ao deixar de adotar as 

medidas de segurança previstas no art. 46 desta Lei, der causa ao dano.

Art. 45. As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das rela-

ções de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previs-

tas na legislação pertinente.

CAPÍTULO VII 

DA SEGURANÇA E DAS BOAS PRÁTICAS

Seção I 

Da Segurança e do Sigilo de Dados

Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, 

técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não 

autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, altera-

ção, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

§ 1º A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos 

para tornar aplicável o disposto no caput deste artigo, considerados a nature-

za das informações tratadas, as características específicas do tratamento e o 

estado atual da tecnologia, especialmente no caso de dados pessoais sensí-

veis, assim como os princípios previstos no caput do art. 6º desta Lei.

§ 2º As medidas de que trata o caput deste artigo deverão ser observadas 

desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução.

Art. 47. Os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que inter-

venha em uma das fases do tratamento obriga-se a garantir a segurança da 

informação prevista nesta Lei em relação aos dados pessoais, mesmo após o 

seu término.

Art. 48. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titu-

lar a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano 

relevante aos titulares.
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§ 1º A comunicação será feita em prazo razoável, conforme definido pela 

autoridade nacional, e deverá mencionar, no mínimo:

I – a descrição da natureza dos dados pessoais afetados;

II – as informações sobre os titulares envolvidos;

III – a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a 

proteção dos dados, observados os segredos comercial e industrial;

IV – os riscos relacionados ao incidente;

V – os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata; e

VI – as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar 

os efeitos do prejuízo.

§ 2º A autoridade nacional verificará a gravidade do incidente e poderá, 

caso necessário para a salvaguarda dos direitos dos titulares, determinar ao 

controlador a adoção de providências, tais como:

I – ampla divulgação do fato em meios de comunicação; e

II – medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente.

§ 3º No juízo de gravidade do incidente, será avaliada eventual comprova-

ção de que foram adotadas medidas técnicas adequadas que tornem os dados 

pessoais afetados ininteligíveis, no âmbito e nos limites técnicos de seus ser-

viços, para terceiros não autorizados a acessá-los.

Art. 49. Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais de-

vem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos 

padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais previstos 

nesta Lei e às demais normas regulamentares.

Seção II 

Das Boas Práticas e da Governança

Art. 50. Os controladores e operadores, no âmbito de suas competên-

cias, pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de 

associações, poderão formular regras de boas práticas e de governança que 

estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os 
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procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de 

segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos 

envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de 

supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao trata-

mento de dados pessoais.

§ 1º Ao estabelecer regras de boas práticas, o controlador e o operador 

levarão em consideração, em relação ao tratamento e aos dados, a natureza, 

o escopo, a finalidade e a probabilidade e a gravidade dos riscos e dos bene-

fícios decorrentes de tratamento de dados do titular.

§ 2º Na aplicação dos princípios indicados nos incisos VII e VIII do caput 

do art. 6º desta Lei, o controlador, observados a estrutura, a escala e o vo-

lume de suas operações, bem como a sensibilidade dos dados tratados e a 

probabilidade e a gravidade dos danos para os titulares dos dados, poderá:

I – implementar programa de governança em privacidade que, no mínimo:

a) demonstre o comprometimento do controlador em adotar processos e 

políticas internas que assegurem o cumprimento, de forma abrangente, de 

normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais;

b) seja aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estejam sob seu 

controle, independentemente do modo como se realizou sua coleta;

c) seja adaptado à estrutura, à escala e ao volume de suas operações, 

bem como à sensibilidade dos dados tratados;

d) estabeleça políticas e salvaguardas adequadas com base em processo 

de avaliação sistemática de impactos e riscos à privacidade;

e) tenha o objetivo de estabelecer relação de confiança com o titular, por meio 

de atuação transparente e que assegure mecanismos de participação do titular;

f) esteja integrado a sua estrutura geral de governança e estabeleça e 

aplique mecanismos de supervisão internos e externos;

g) conte com planos de resposta a incidentes e remediação; e

h) seja atualizado constantemente com base em informações obtidas a 

partir de monitoramento contínuo e avaliações periódicas;
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II – demonstrar a efetividade de seu programa de governança em priva-

cidade quando apropriado e, em especial, a pedido da autoridade nacional ou 

de outra entidade responsável por promover o cumprimento de boas práticas 

ou códigos de conduta, os quais, de forma independente, promovam o cum-

primento desta Lei.

§ 3º As regras de boas práticas e de governança deverão ser publicadas 

e atualizadas periodicamente e poderão ser reconhecidas e divulgadas pela 

autoridade nacional.

Art. 51. A autoridade nacional estimulará a adoção de padrões técnicos 

que facilitem o controle pelos titulares dos seus dados pessoais.

CAPÍTULO VIII 

DA FISCALIZAÇÃO

Seção I 

Das Sanções Administrativas

Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações co-

metidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes sanções 

administrativas aplicáveis pela autoridade nacional: (Vigência)

I – advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;

II – multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa 

jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último 

exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R$ 50.000.000,00 (cin-

quenta milhões de reais) por infração;

III – multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso II;

IV – publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a 

sua ocorrência;

V – bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua re-

gularização;

VI – eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;
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VII – (VETADO);

VIII – (VETADO);

IX – (VETADO).

X – suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se re-

fere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual 

período, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador; 

(Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

XI – suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pesso-

ais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorro-

gável por igual período; (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

XII – proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a 

tratamento de dados. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

§ 1º As sanções serão aplicadas após procedimento administrativo que 

possibilite a oportunidade da ampla defesa, de forma gradativa, isolada ou 

cumulativa, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e considerados 

os seguintes parâmetros e critérios:

I – a gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados;

II – a boa-fé do infrator;

III – a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;

IV – a condição econômica do infrator;

V – a reincidência;

VI – o grau do dano;

VII – a cooperação do infrator;

VIII – a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos 

internos capazes de minimizar o dano, voltados ao tratamento seguro e ade-

quado de dados, em consonância com o disposto no inciso II do § 2º do art. 

48 desta Lei;

IX – a adoção de política de boas práticas e governança;

X – a pronta adoção de medidas corretivas; e

XI – a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção.
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§ 2º O disposto neste artigo não substitui a aplicação de sanções admi-

nistrativas, civis ou penais definidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 

1990, e em legislação específica. (Redação dada pela Lei n. 13.853, de 2019)

§ 3º O disposto nos incisos I, IV, V, VI, X, XI e XII do caput deste artigo 

poderá ser aplicado às entidades e aos órgãos públicos, sem prejuízo do dis-

posto na Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, na Lei n. 8.429, de 2 de 

junho de 1992, e na Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011. (Promulga-

ção partes vetadas)

§ 4º No cálculo do valor da multa de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, a autoridade nacional poderá considerar o faturamento total da em-

presa ou grupo de empresas, quando não dispuser do valor do faturamento 

no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a infração, definido pela 

autoridade nacional, ou quando o valor for apresentado de forma incompleta 

ou não for demonstrado de forma inequívoca e idônea.

§ 5º O produto da arrecadação das multas aplicadas pela ANPD, inscritas 

ou não em dívida ativa, será destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difu-

sos de que tratam o art. 13 da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, e a Lei 

n. 9.008, de 21 de março de 1995. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

§ 6º As sanções previstas nos incisos X, XI e XII do caput deste artigo 

serão aplicadas: (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

I – somente após já ter sido imposta ao menos 1 (uma) das sanções de 

que tratam os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo para o mesmo 

caso concreto; e (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

II – em caso de controladores submetidos a outros órgãos e entidades 

com competências sancionatórias, ouvidos esses órgãos. (Incluído pela Lei n. 

13.853, de 2019)

§ 7º Os vazamentos individuais ou os acessos não autorizados de que 

trata o caput do art. 46 desta Lei poderão ser objeto de conciliação direta 

entre controlador e titular e, caso não haja acordo, o controlador estará su-

jeito à aplicação das penalidades de que trata este artigo. (Incluído pela Lei 

n. 13.853, de 2019)
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Art. 53. A autoridade nacional definirá, por meio de regulamento próprio 

sobre sanções administrativas a infrações a esta Lei, que deverá ser objeto de 

consulta pública, as metodologias que orientarão o cálculo do valor-base das 

sanções de multa. (Vigência)

§ 1º As metodologias a que se refere o caput deste artigo devem ser pre-

viamente publicadas, para ciência dos agentes de tratamento, e devem apre-

sentar objetivamente as formas e dosimetrias para o cálculo do valor-base das 

sanções de multa, que deverão conter fundamentação detalhada de todos os 

seus elementos, demonstrando a observância dos critérios previstos nesta Lei.

§ 2º O regulamento de sanções e metodologias correspondentes deve estabe-

lecer as circunstâncias e as condições para a adoção de multa simples ou diária.

Art. 54. O valor da sanção de multa diária aplicável às infrações a esta Lei 

deve observar a gravidade da falta e a extensão do dano ou prejuízo causado 

e ser fundamentado pela autoridade nacional. (Vigência)

Parágrafo único. A intimação da sanção de multa diária deverá conter, no 

mínimo, a descrição da obrigação imposta, o prazo razoável e estipulado pelo 

órgão para o seu cumprimento e o valor da multa diária a ser aplicada pelo 

seu descumprimento.

CAPÍTULO IX 

DA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD) E 

DO CONSELHO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E 

DA PRIVACIDADE

Seção I 

Da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

Art. 55. (VETADO).

Art. 55-A. Fica criada, sem aumento de despesa, a Autoridade Nacional 

de Proteção de Dados (ANPD), órgão da administração pública federal, inte-

grante da Presidência da República. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)
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§ 1º A natureza jurídica da ANPD é transitória e poderá ser transformada 

pelo Poder Executivo em entidade da administração pública federal indireta, 

submetida a regime autárquico especial e vinculada à Presidência da Repúbli-

ca. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

§ 2º A avaliação quanto à transformação de que dispõe o § 1º deste artigo 

deverá ocorrer em até 2 (dois) anos da data da entrada em vigor da estrutura 

regimental da ANPD. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

§ 3º O provimento dos cargos e das funções necessários à criação e à 

atuação da ANPD está condicionado à expressa autorização física e financeira 

na lei orçamentária anual e à permissão na lei de diretrizes orçamentárias. 

(Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

Art. 55-B. É assegurada autonomia técnica e decisória à ANPD. (Incluído 

pela Lei n. 13.853, de 2019)

Art. 55-C. A ANPD é composta de: (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

I – Conselho Diretor, órgão máximo de direção; (Incluído pela Lei n. 

13.853, de 2019)

II – Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade; 

(Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

III – Corregedoria; (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

IV – Ouvidoria; (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

V – órgão de assessoramento jurídico próprio; e (Incluído pela Lei n. 

13.853, de 2019)

VI – unidades administrativas e unidades especializadas necessárias à 

aplicação do disposto nesta Lei. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

Art. 55-D. O Conselho Diretor da ANPD será composto de 5 (cinco) di-

retores, incluído o Diretor-Presidente. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

§ 1º Os membros do Conselho Diretor da ANPD serão escolhidos pelo Pre-

sidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Fede-

ral, nos termos da alínea ‘f’ do inciso III do art. 52 da Constituição Federal, e 

ocuparão cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores 

- DAS, no mínimo, de nível 5. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)
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§ 2º Os membros do Conselho Diretor serão escolhidos dentre brasileiros 

que tenham reputação ilibada, nível superior de educação e elevado conceito 

no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados. (Inclu-

ído pela Lei n. 13.853, de 2019)

§ 3º O mandato dos membros do Conselho Diretor será de 4 (quatro) 

anos. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

§ 4º Os mandatos dos primeiros membros do Conselho Diretor nomeados 

serão de 2 (dois), de 3 (três), de 4 (quatro), de 5 (cinco) e de 6 (seis) anos, con-

forme estabelecido no ato de nomeação. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

§ 5º Na hipótese de vacância do cargo no curso do mandato de membro 

do Conselho Diretor, o prazo remanescente será completado pelo sucessor. 

(Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

Art. 55-E. Os membros do Conselho Diretor somente perderão seus car-

gos em virtude de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou 

pena de demissão decorrente de processo administrativo disciplinar. (Incluído 

pela Lei n. 13.853, de 2019)

§ 1º Nos termos do caput deste artigo, cabe ao Ministro de Estado Chefe 

da Casa Civil da Presidência da República instaurar o processo administrativo 

disciplinar, que será conduzido por comissão especial constituída por servido-

res públicos federais estáveis. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

§ 2º Compete ao Presidente da República determinar o afastamento preven-

tivo, somente quando assim recomendado pela comissão especial de que trata o 

§ 1º deste artigo, e proferir o julgamento. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

Art. 55-F. Aplica-se aos membros do Conselho Diretor, após o exercício 

do cargo, o disposto no art. 6º da Lei n. 12.813, de 16 de maio de 2013. (In-

cluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

Parágrafo único. A infração ao disposto no caput deste artigo caracteriza 

ato de improbidade administrativa. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

Art. 55-G. Ato do Presidente da República disporá sobre a estrutura regi-

mental da ANPD. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)
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§ 1º Até a data de entrada em vigor de sua estrutura regimental, a ANPD 

receberá o apoio técnico e administrativo da Casa Civil da Presidência da Repú-

blica para o exercício de suas atividades. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

§ 2º O Conselho Diretor disporá sobre o regimento interno da ANPD. (In-

cluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

Art. 55-H. Os cargos em comissão e as funções de confiança da ANPD 

serão remanejados de outros órgãos e entidades do Poder Executivo federal. 

(Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

Art. 55-I. Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções de con-

fiança da ANPD serão indicados pelo Conselho Diretor e nomeados ou desig-

nados pelo Diretor-Presidente. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

Art. 55-J. Compete à ANPD: (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

I – zelar pela proteção dos dados pessoais, nos termos da legislação; (In-

cluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

II – zelar pela observância dos segredos comercial e industrial, observada 

a proteção de dados pessoais e do sigilo das informações quando protegido 

por lei ou quando a quebra do sigilo violar os fundamentos do art. 2º desta 

Lei; (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

III – elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pes-

soais e da Privacidade; (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

IV – fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizado 

em descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que as-

segure o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso; (Incluído pela 

Lei n. 13.853, de 2019)

V – apreciar petições de titular contra controlador após comprovada pelo 

titular a apresentação de reclamação ao controlador não solucionada no prazo 

estabelecido em regulamentação; (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

VI – promover na população o conhecimento das normas e das políticas 

públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança; (In-

cluído pela Lei n. 13.853, de 2019)
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VII – promover e elaborar estudos sobre as práticas nacionais e interna-

cionais de proteção de dados pessoais e privacidade; (Incluído pela Lei n. 

13.853, de 2019)

VIII – estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facili-

tem o exercício de controle dos titulares sobre seus dados pessoais, os quais 

deverão levar em consideração as especificidades das atividades e o porte 

dos responsáveis; (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

IX – promover ações de cooperação com autoridades de proteção de da-

dos pessoais de outros países, de natureza internacional ou transnacional; 

(Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

X – dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento de 

dados pessoais, respeitados os segredos comercial e industrial; (Incluído pela 

Lei n. 13.853, de 2019)

XI – solicitar, a qualquer momento, às entidades do poder público que re-

alizem operações de tratamento de dados pessoais informe específico sobre o 

âmbito, a natureza dos dados e os demais detalhes do tratamento realizado, 

com a possibilidade de emitir parecer técnico complementar para garantir o 

cumprimento desta Lei; (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

XII – elaborar relatórios de gestão anuais acerca de suas atividades; (In-

cluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

XIII – editar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pes-

soais e privacidade, bem como sobre relatórios de impacto à proteção de 

dados pessoais para os casos em que o tratamento representar alto risco à 

garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos nesta 

Lei; (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

XIV – ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matérias de inte-

resse relevante e prestar contas sobre suas atividades e planejamento; (In-

cluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

XV – arrecadar e aplicar suas receitas e publicar, no relatório de gestão a 

que se refere o inciso XII do caput deste artigo, o detalhamento de suas re-

ceitas e despesas; (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)
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XVI – realizar auditorias, ou determinar sua realização, no âmbito da ati-

vidade de fiscalização de que trata o inciso IV e com a devida observância 

do disposto no inciso II do caput deste artigo, sobre o tratamento de dados 

pessoais efetuado pelos agentes de tratamento, incluído o poder público; (In-

cluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

XVII – celebrar, a qualquer momento, compromisso com agentes de trata-

mento para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa 

no âmbito de processos administrativos, de acordo com o previsto no Decreto-

-Lei n. 4.657, de 4 de setembro de 1942; (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

XVIII – editar normas, orientações e procedimentos simplificados e dife-

renciados, inclusive quanto aos prazos, para que microempresas e empresas 

de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental 

ou disruptivo que se autodeclarem startups ou empresas de inovação, pos-

sam adequar-se a esta Lei; (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

XIX – garantir que o tratamento de dados de idosos seja efetuado de ma-

neira simples, clara, acessível e adequada ao seu entendimento, nos termos 

desta Lei e da Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso); 

(Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

XX – deliberar, na esfera administrativa, em caráter terminativo, sobre a 

interpretação desta Lei, as suas competências e os casos omissos; (Incluído 

pela Lei n. 13.853, de 2019)

XXI – comunicar às autoridades competentes as infrações penais das quais 

tiver conhecimento; (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

XXII – comunicar aos órgãos de controle interno o descumprimento do 

disposto nesta Lei por órgãos e entidades da administração pública federal; 

(Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

XXIII – articular-se com as autoridades reguladoras públicas para exercer 

suas competências em setores específicos de atividades econômicas e gover-

namentais sujeitas à regulação; e (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

https://www.grancursosonline.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art2


2516

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

XXIV – implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrô-

nico, para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais 

em desconformidade com esta Lei. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

§ 1º Ao impor condicionantes administrativas ao tratamento de dados pes-

soais por agente de tratamento privado, sejam eles limites, encargos ou sujei-

ções, a ANPD deve observar a exigência de mínima intervenção, assegurados 

os fundamentos, os princípios e os direitos dos titulares previstos no art. 170 

da Constituição Federal e nesta Lei. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

§ 2º Os regulamentos e as normas editados pela ANPD devem ser pre-

cedidos de consulta e audiência públicas, bem como de análises de impacto 

regulatório. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

§ 3º A ANPD e os órgãos e entidades públicos responsáveis pela regulação 

de setores específicos da atividade econômica e governamental devem coor-

denar suas atividades, nas correspondentes esferas de atuação, com vistas 

a assegurar o cumprimento de suas atribuições com a maior eficiência e pro-

mover o adequado funcionamento dos setores regulados, conforme legislação 

específica, e o tratamento de dados pessoais, na forma desta Lei. (Incluído 

pela Lei n. 13.853, de 2019)

§ 4º A ANPD manterá fórum permanente de comunicação, inclusive por 

meio de cooperação técnica, com órgãos e entidades da administração públi-

ca responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica 

e governamental, a fim de facilitar as competências regulatória, fiscalizatória 

e punitiva da ANPD. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

§ 5º No exercício das competências de que trata o caput deste artigo, a au-

toridade competente deverá zelar pela preservação do segredo empresarial e do 

sigilo das informações, nos termos da lei. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

§ 6º As reclamações colhidas conforme o disposto no inciso V do caput 

deste artigo poderão ser analisadas de forma agregada, e as eventuais provi-

dências delas decorrentes poderão ser adotadas de forma padronizada. (In-

cluído pela Lei n. 13.853, de 2019)
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Art. 55-K. A aplicação das sanções previstas nesta Lei compete exclusiva-

mente à ANPD, e suas competências prevalecerão, no que se refere à prote-

ção de dados pessoais, sobre as competências correlatas de outras entidades 

ou órgãos da administração pública. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

Parágrafo único. A ANPD articulará sua atuação com outros órgãos e enti-

dades com competências sancionatórias e normativas afetas ao tema de pro-

teção de dados pessoais e será o órgão central de interpretação desta Lei e do 

estabelecimento de normas e diretrizes para a sua implementação. (Incluído 

pela Lei n. 13.853, de 2019)

Art. 55-L. Constituem receitas da ANPD: (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

I – as dotações, consignadas no orçamento geral da União, os créditos es-

peciais, os créditos adicionais, as transferências e os repasses que lhe forem 

conferidos; (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

II – as doações, os legados, as subvenções e outros recursos que lhe fo-

rem destinados; (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

III – os valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e imóveis 

de sua propriedade; (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

IV – os valores apurados em aplicações no mercado financeiro das receitas 

previstas neste artigo; (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

V – (VETADO); (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

VI – os recursos provenientes de acordos, convênios ou contratos celebra-

dos com entidades, organismos ou empresas, públicos ou privados, nacionais 

ou internacionais; (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

VII – o produto da venda de publicações, material técnico, dados e infor-

mações, inclusive para fins de licitação pública. (Incluído pela Lei n. 13.853, 

de 2019)

Art. 56. (VETADO).

Art. 5 7. (VETADO).
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Seção II 

Do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade

Art. 58. (VETADO).

Art. 58-A. O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Priva-

cidade será composto de 23 (vinte e três) representantes, titulares e suplen-

tes, dos seguintes órgãos: (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

I – 5 (cinco) do Poder Executivo federal; (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

II – 1 (um) do Senado Federal; (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

III – 1 (um) da Câmara dos Deputados; (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

IV – 1 (um) do Conselho Nacional de Justiça; (Incluído pela Lei n. 13.853, 

de 2019)

V – 1 (um) do Conselho Nacional do Ministério Público; (Incluído pela Lei 

n. 13.853, de 2019)

VI – 1 (um) do Comitê Gestor da Internet no Brasil; (Incluído pela Lei n. 

13.853, de 2019)

VII – 3 (três) de entidades da sociedade civil com atuação relacionada a 

proteção de dados pessoais; (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

VIII – 3 (três) de instituições científicas, tecnológicas e de inovação; (In-

cluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

IX – 3 (três) de confederações sindicais representativas das categorias 

econômicas do setor produtivo; (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

X – 2 (dois) de entidades representativas do setor empresarial relacionado à 

área de tratamento de dados pessoais; e (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

XI – 2 (dois) de entidades representativas do setor laboral. (Incluído pela 

Lei n. 13.853, de 2019)

§ 1º Os representantes serão designados por ato do Presidente da Repú-

blica, permitida a delegação. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

§ 2º Os representantes de que tratam os incisos I, II, III, IV, V e VI do 

caput deste artigo e seus suplentes serão indicados pelos titulares dos res-

pectivos órgãos e entidades da administração pública. (Incluído pela Lei n. 

13.853, de 2019)
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§ 3º Os representantes de que tratam os incisos VII, VIII, IX, X e XI do 

caput deste artigo e seus suplentes: (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

I – serão indicados na forma de regulamento; (Incluído pela Lei n. 13.853, 

de 2019)

II – não poderão ser membros do Comitê Gestor da Internet no Brasil; 

(Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

III – terão mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução. (In-

cluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

§ 4º A participação no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e 

da Privacidade será considerada prestação de serviço público relevante, não 

remunerada. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

Art. 58-B. Compete ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais 

e da Privacidade: (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

I – propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração 

da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a 

atuação da ANPD; (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

II – elaborar relatórios anuais de avaliação da execução das ações da Po-

lítica Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade; (Incluído pela 

Lei n. 13.853, de 2019)

III – sugerir ações a serem realizadas pela ANPD; (Incluído pela Lei n. 

13.853, de 2019)

IV – elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a 

proteção de dados pessoais e da privacidade; e (Incluído pela Lei n. 13.853, 

de 2019)

V – disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da 

privacidade à população. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

Art. 59. (VETADO).
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CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 60. A Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), 

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 7º..................................................................

.......................................................................................

X – exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determi-

nada aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre 

as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previs-

tas nesta Lei e na que dispõe sobre a proteção de dados pessoais;

..............................................................................” (NR)

“Art. 16..................................................................

.......................................................................................

II – de dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para 

a qual foi dado consentimento pelo seu titular, exceto nas hipóteses previstas 

na Lei que dispõe sobre a proteção de dados pessoais.” (NR)

Art. 61. A empresa estrangeira será notificada e intimada de todos os 

atos processuais previstos nesta Lei, independentemente de procuração ou 

de disposição contratual ou estatutária, na pessoa do agente ou representan-

te ou pessoa responsável por sua filial, agência, sucursal, estabelecimento ou 

escritório instalado no Brasil.

Art. 62. A autoridade nacional e o Instituto Nacional de Estudos e Pes-

quisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no âmbito de suas competências, 

editarão regulamentos específicos para o acesso a dados tratados pela União 

para o cumprimento do disposto no § 2º do art. 9º da Lei n. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) , e aos 

referentes ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), 

de que trata a Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004 .
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Art. 63. A autoridade nacional estabelecerá normas sobre a adequação 

progressiva de bancos de dados constituídos até a data de entrada em vigor 
desta Lei, consideradas a complexidade das operações de tratamento e a na-
tureza dos dados.

Art. 64. Os direitos e princípios expressos nesta Lei não excluem outros 
previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos trata-
dos internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

Art. 65. Esta Lei entra em vigor: (Redação dada pela Lei n. 13.853, de 2019)
I – dia 28 de dezembro de 2018, quanto aos arts. 55-A, 55-B, 55-C, 55-D, 

55-E, 55-F, 55-G, 55-H, 55-I, 55-J, 55-K, 55-L, 58-A e 58-B; e (Incluído pela 
Lei n. 13.853, de 2019)

I – A – dia 1º de agosto de 2021, quanto aos arts. 52, 53 e 54; (Incluído 
pela Lei n. 14.010, de 2020)

II – 24 (vinte e quatro) meses após a data de sua publicação, quanto aos 
demais artigos. (Incluído pela Lei n. 13.853, de 2019)

Brasília , 14 de agosto de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
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NBC TA 200 (R1) – OBJETIVOS GERAIS DO AUDITOR 
INDEPENDENTE E A CONDUÇÃO DA AUDITORIA EM 

CONFORMIDADE COM NORMAS DE AUDITORIA

A letra R mais o número que identifica sua alteração (R1, R2, R3,...) foram 

adicionados à sigla da norma para identificarem o número da consolidação 

e facilitarem a pesquisa no site do CFC. A citação desta norma em outras 

normas é identificada pela sua sigla sem referência a R1, R2, R3, pois essas 

referências são sempre da norma em vigor, para que, em cada alteração da 

norma, não haja necessidade de se ajustarem as citações em outras normas.
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Introdução

Alcance

1. Esta Norma de Auditoria trata das responsabilidades gerais do audi-

tor independente na condução da auditoria de demonstrações contábeis em 

conformidade com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nesta 

Norma e em outras normas elas estão substancialmente apresentadas pela 

sua sigla “NBC TA”. Especificamente, ela expõe os objetivos gerais do auditor 

independente e explica a natureza e o alcance da auditoria para possibilitar 

ao auditor independente o cumprimento desses objetivos. Ela também expli-

ca o alcance, a autoridade e a estrutura das NBCs TA e inclui requisitos es-

tabelecendo as responsabilidades gerais do auditor independente aplicáveis 

em todas as auditorias, inclusive a obrigação de atender todas as NBCs TA. 

Doravante, o “auditor independente” é denominado o “auditor”.

2. As NBCs TA são escritas no contexto da auditoria de demonstrações 

contábeis executada por um auditor. Elas devem ser adaptadas conforme ne-

cessário às circunstâncias, quando aplicadas a auditorias de outras informa-

ções contábeis históricas. As NBCs TA não endereçam as responsabilidades 

do auditor que possam existir numa legislação, regulamentação ou de outra 

forma, por exemplo, como em conexão com uma oferta pública de títulos. 

Essas responsabilidades podem ser diferentes daquelas estabelecidas pelas 

NBCs TA. Dessa forma, enquanto o auditor pode encontrar aspectos nas NBCs 

TA que o apoiem nessas circunstâncias, é responsabilidade do auditor garan-

tir cumprimento de todas as obrigações legais, regulatórias e profissionais.

Auditoria de demonstrações contábeis

3. O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstra-

ções contábeis por parte dos usuários. Isso é alcançado mediante a expres-

são de uma opinião pelo auditor sobre se as demonstrações contábeis foram 
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elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com uma 

estrutura de relatório financeiro aplicável. No caso da maioria das estrutu-

ras conceituais para fins gerais, essa opinião expressa se as demonstrações 

contábeis estão apresentadas adequadamente, em todos os aspectos rele-

vantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro. A auditoria 

conduzida em conformidade com as normas de auditoria e exigências éticas 

relevantes capacita o auditor a formar essa opinião (ver item A1).

4. As demonstrações contábeis sujeitas à auditoria são as da entidade, 

elaboradas pela sua administração, com supervisão geral dos responsáveis 

pela governança. As NBCs TA não impõem responsabilidades à administração 

ou aos responsáveis pela governança e não se sobrepõe às leis e regulamen-

tos que governam as suas responsabilidades. Contudo, a auditoria em con-

formidade com as normas de auditoria é conduzida com base na premissa de 

que a administração e, quando apropriado, os responsáveis pela governança 

têm conhecimento de certas responsabilidades que são fundamentais para a 

condução da auditoria. A auditoria das demonstrações contábeis não exime 

dessas responsabilidades a administração ou os responsáveis pela governan-

ça (ver itens A2 a A11).

5. Como base para a opinião do auditor, as NBCs TA exigem que ele ob-

tenha segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo 

estão livres de distorção relevante, independentemente se causadas por frau-

de ou erro. Asseguração razoável é um nível elevado de segurança. Esse nível 

é conseguido quando o auditor obtém evidência de auditoria apropriada e 

suficiente para reduzir a um nível aceitavelmente baixo o risco de auditoria 

(isto é, o risco de que o auditor expresse uma opinião inadequada quando as 

demonstrações contábeis contiverem distorção relevante). Contudo, assegu-

ração razoável não é um nível absoluto de segurança porque há limitações 

inerentes em uma auditoria, as quais resultam do fato de que a maioria das 

evidências de auditoria em que o auditor baseia suas conclusões e sua opi-

nião, é persuasiva e não conclusiva (ver itens A28 a A52).
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6. O conceito de materialidade é aplicado pelo auditor no planejamento 

e na execução da auditoria, e na avaliação do efeito de distorções identifi-

cadas sobre a auditoria e de distorções não corrigidas, se houver, sobre as 

demonstrações contábeis (NBC TA 320 – Materialidade no Planejamento e na 

Execução da Auditoria, e NBC TA 450 – Avaliação das Distorções Identifica-

das durante a Auditoria). Em geral, as distorções, inclusive as omissões, são 

consideradas relevantes se for razoável esperar que, individual ou conjunta-

mente, elas influenciem as decisões econômicas dos usuários tomadas com 

base nas demonstrações contábeis. Julgamentos sobre a materialidade são 

estabelecidos levando-se em consideração as circunstâncias envolvidas e são 

afetadas pela percepção que o auditor tem das necessidades dos usuários das 

demonstrações contábeis e pelo tamanho ou natureza de uma distorção, ou 

por uma combinação de ambos. A opinião do auditor considera as demons-

trações contábeis como um todo e, portanto, o auditor não é responsável 

pela detecção de distorções que não sejam relevantes para as demonstrações 

contábeis como um todo.

7. A estrutura das NBCs TA contempla uma introdução, os objetivos, os 

requisitos e uma seção contendo aplicação e outros materiais explicativos 

que se destinam a dar suporte ao auditor na obtenção de segurança razoável. 

Quando necessário, elas são complementadas com Apêndices. As NBCs TA 

exigem que o auditor exerça o julgamento profissional e mantenha o ceticis-

mo profissional ao longo de todo o planejamento e na execução da auditoria 

e, entre outras coisas:

• Identifique e avalie os riscos de distorção relevante, independentemen-

te se causados por fraude ou erro, com base no entendimento da enti-

dade e de seu ambiente, inclusive o controle interno da entidade.

• Obtenha evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir se 

existem distorções relevantes por meio do planejamento e aplicação de 

respostas (procedimentos de auditoria) apropriadas aos riscos avaliados.

• Forme uma opinião a respeito das demonstrações contábeis com base 

em conclusões obtidas das evidências de auditoria obtidas.
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8. A forma da opinião expressa pelo auditor depende da estrutura de re-

latório financeiro aplicável e de lei ou regulamento aplicáveis (ver itens A12 

e A13).

9. O auditor também pode ter outras responsabilidades de comunicação 

e de relatório, perante os usuários, a administração, os responsáveis pela 

governança ou partes fora da entidade, a respeito dos assuntos decorrentes 

da auditoria. Essas outras responsabilidades podem ser estabelecidas pelas 

NBCs TA, por lei ou regulamento aplicável, como, por exemplo, NBC TA 260 

– Comunicação com os Responsáveis pela Governança, e item 43 da NBC TA 

240 que trata da responsabilidade do auditor em relação a fraude, no contex-

to da auditoria de demonstrações contábeis.

Data de vigência

10. Esta Norma é aplicável para auditorias de demonstrações contábeis 

para períodos iniciados em ou após 1º de janeiro de 2010.

Objetivos gerais do auditor

11. Ao conduzir a auditoria de demonstrações contábeis, os objetivos ge-

rais do auditor são:

(a) obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um 

todo estão livres de distorção relevante, independentemente se causadas por 

fraude ou erro, possibilitando assim que o auditor expresse sua opinião sobre 

se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos rele-

vantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável; e

(b) apresentar relatório sobre as demonstrações contábeis e comunicar-se 

como exigido pelas NBCs TA, em conformidade com as constatações do auditor.

12. Em todos os casos em que não for possível obter segurança razoável 

e a opinião com ressalva no relatório do auditor for insuficiente nas circuns-

tâncias para atender aos usuários previstos das demonstrações contábeis, 
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as NBCs TA requerem que o auditor se abstenha de emitir sua opinião ou 

renuncie ao trabalho, quando a renúncia for possível de acordo com lei ou 

regulamentação aplicável.

Definições

13. Para fins das NBCs TA, os seguintes termos possuem os significados 

atribuídos a seguir:

(a) Estrutura de relatório financeiro aplicável é a estrutura de re-

latório financeiro adotada pela administração e, quando apropriado, pelos 

responsáveis pela governança na elaboração das demonstrações contábeis, 

que é aceitável em vista da natureza da entidade e do objetivo das demons-

trações contábeis ou que seja exigida por lei ou regulamento.

A expressão “estrutura de apresentação adequada” é utilizada para se re-

ferir a uma estrutura de relatório financeiro que exige conformidade com as 

exigências dessa estrutura e:

(i) reconhece explícita ou implicitamente que, para conseguir a apresen-

tação adequada das demonstrações contábeis, pode ser necessário que a 

administração forneça divulgações além das especificamente exigidas pela 

estrutura; ou

(ii) reconhece explicitamente que pode ser necessário que a administra-

ção se desvie de uma exigência da estrutura para conseguir a apresentação 

adequada das demonstrações contábeis. Espera-se que tais desvios sejam 

necessários apenas em circunstâncias extremamente raras.

A expressão “estrutura de conformidade” (compliance) é utilizada para se 

referir a uma estrutura de relatório financeiro que exija a conformidade com 

as exigências dessa estrutura, mas não reconhece os aspectos contidos em 

(i) e (ii) acima.

(b) Evidências de auditoria são as informações utilizadas pelo auditor para 

fundamentar suas conclusões em que se baseia a sua opinião. As evidências de 

auditoria incluem informações contidas nos registros contábeis subjacentes às 

demonstrações contábeis e outras informações. Para fins das NBCs TA:
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(i) a suficiência das evidências de auditoria é a medida da quantidade da 

evidência de auditoria. A quantidade necessária da evidência de auditoria é 

afetada pela avaliação do auditor dos riscos de distorção relevante e também 

pela qualidade de tal evidência;

(ii) a adequação da evidência de auditoria é a medida da qualidade da evi-

dência de auditoria; isto é, sua relevância e confiabilidade no fornecimento de 

suporte às conclusões em que se baseia a opinião do auditor.

(c) Risco de auditoria é o risco de que o auditor expresse uma opinião 

de auditoria inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem dis-

torção relevante. O risco de auditoria é uma função dos riscos de distorção 

relevante e do risco de detecção.

(d) Auditor é usado em referência à pessoa ou pessoas que conduzem a 

auditoria, geralmente o sócio do trabalho ou outros integrantes da equipe do 

trabalho, ou, como aplicável, à firma. Quando uma NBC TA pretende expres-

samente que uma exigência ou responsabilidade seja cumprida pelo sócio do 

trabalho, usa-se o termo “sócio do trabalho” ao invés de auditor. “Sócio do 

trabalho” e “firma” devem ser lidos como se referindo a seus equivalentes no 

setor público, quando for relevante.

(e) Risco de detecção é o risco de que os procedimentos executados 

pelo auditor para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo 

não detectem uma distorção existente que possa ser relevante, individual-

mente ou em conjunto com outras distorções.

(f) Demonstrações contábeis são a representação estruturada de infor-

mações contábeis históricas, incluindo notas explicativas relacionadas, com a 

finalidade de informar os recursos econômicos ou obrigações da entidade em 

determinada data no tempo ou as mutações de tais recursos ou obrigações 

durante um período de tempo, em conformidade com a estrutura de relatório 

financeiro. As notas explicativas relacionadas geralmente compreendem um 

resumo das políticas contábeis significativas e outras informações. O termo 

“demonstrações contábeis” geralmente se refere a um conjunto completo 
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de demonstrações contábeis, como determinado pela estrutura de relatório 

financeiro aplicável, mas também pode se referir a uma única demonstração 

contábil, que seria um quadro isolado.

(f) Demonstrações contábeis são a representação estruturada de infor-

mações financeiras históricas, incluindo divulgações, com a finalidade de in-

formar os recursos econômicos ou as obrigações da entidade em determinada 

data no tempo ou as mutações de tais recursos ou obrigações durante um 

período de tempo em conformidade com a estrutura de relatório financei-

ro. O termo “demonstrações contábeis” refere-se normalmente ao conjunto 

completo de demonstrações contábeis como determinado pela estrutura de 

relatório financeiro aplicável, mas também pode referir-se a quadros isola-

dos das demonstrações contábeis. As divulgações compreendem informações 

explicativas ou descritivas, elaboradas conforme requeridas, permitidas ex-

pressamente ou de outra forma pela estrutura de relatório financeiro apli-

cável, incluídas nas demonstrações contábeis, ou nas notas explicativas, ou 

incorporadas por referência cruzada (ver itens Al e A2). (Alterado pela NBC 

TA 200 (R1))

(g) Informação contábil histórica é a informação expressa em termos 

financeiros em relação a uma entidade específica, derivada principalmente do 

sistema contábil da entidade, a respeito de eventos econômicos ocorridos em 

períodos passados ou de condições ou circunstâncias econômicas em deter-

minada data no passado.

(h) Administração é a pessoa com responsabilidade executiva pela con-

dução das operações da entidade. Para algumas entidades, como no Brasil, 

a administração inclui alguns ou todos os responsáveis pela governança, por 

exemplo, membros executivos de um conselho de governança, ou sócio-diretor.

(i) Distorção é a diferença entre o valor, a classificação, a apresentação 

ou a divulgação de uma demonstração contábil relatada e o valor, a classifica-

ção, a apresentação ou a divulgação que é exigida para que o item esteja de 

acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. As distorções podem 
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originar-se de erro ou fraude. Quando o auditor expressa uma opinião sobre 

se as demonstrações contábeis foram apresentadas adequadamente, em to-

dos os aspectos relevantes, as distorções também incluem os ajustes de va-

lor, classificação, apresentação ou divulgação que, no julgamento do auditor, 

são necessários para que as demonstrações contábeis estejam apresentadas 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes.

(j) Premissa, relativa às responsabilidades da administração e, quando 

apropriado, dos responsáveis pela governança, com base na qual a auditoria 

é conduzida – Que a administração e, quando apropriado, os responsáveis 

pela governança, tenham conhecimento e entendido que eles têm as seguin-

tes responsabilidades, fundamentais para a condução da auditoria em confor-

midade com as normas de auditoria. Isto é, a responsabilidade:

(i) pela elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com 

a estrutura de relatório financeiro aplicável, incluindo quando relevante sua 

apresentação adequada;

(ii) pelo controle interno que os administradores e, quando apropriado, 

os responsáveis pela governança, determinam ser necessário para permitir a 

elaboração de demonstrações contábeis que estejam livres de distorção rele-

vante, independentemente se causada por fraude ou erro;

(iii) por fornecer ao auditor:

a. acesso às informações que os administradores e, quando apropriado, os 

responsáveis pela governança, tenham conhecimento que sejam relevantes 

para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis como regis-

tros, documentação e outros assuntos;

b. quaisquer informações adicionais que o auditor possa solicitar da ad-

ministração e, quando apropriado, dos responsáveis pela governança para o 

propósito da auditoria; e c. acesso irrestrito àqueles dentro da entidade que 

o auditor determina ser necessário obter evidências de auditoria.
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No caso de uma estrutura de apresentação adequada, o item (i) acima 

pode ser redigido como “pela elaboração e apresentação adequada das de-

monstrações contábeis em conformidade com a estrutura de relatório finan-

ceiro”, ou “pela elaboração de demonstrações contábeis que propiciem uma 

visão verdadeira e justa em conformidade com a estrutura de relatório finan-

ceiro”. Isso se aplica a todas as referências à elaboração e apresentação das 

demonstrações contábeis nas normas de auditoria.

(k) Julgamento profissional é a aplicação do treinamento, conhecimen-

to e experiência relevantes, dentro do contexto fornecido pelas normas de 

auditoria, contábeis e éticas, na tomada de decisões informadas a respeito 

dos cursos de ação apropriados nas circunstâncias do trabalho de auditoria.

(l) Ceticismo profissional é a postura que inclui uma mente questiona-

dora e alerta para condições que possam indicar possível distorção devido a 

erro ou fraude e uma avaliação crítica das evidências de auditoria.

(m) Asseguração razoável é, no contexto da auditoria de demonstra-

ções contábeis, um nível alto, mas não absoluto, de segurança.

(n) Risco de distorção relevante é o risco de que as demonstrações 

contábeis contenham distorção relevante antes da auditoria. Consiste em dois 

componentes, descritos a seguir no nível das afirmações:

(i) risco inerente é a suscetibilidade de uma afirmação a respeito de uma 

transação, saldo contábil ou divulgação, a uma distorção que possa ser rele-

vante, individualmente ou em conjunto com outras distorções, antes da con-

sideração de quaisquer controles relacionados;

(ii) risco de controle é o risco de que uma distorção que possa ocorrer 

em uma afirmação sobre uma classe de transação, saldo contábil ou divulga-

ção e que possa ser relevante, individualmente ou em conjunto com outras 

distorções, não seja prevenida, detectada e corrigida tempestivamente pelo 

controle interno da entidade.
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(o) Responsável pela governança é a pessoa ou organização com a 

responsabilidade de supervisionar de forma geral a direção estratégica da 

entidade e obrigações relacionadas com a responsabilidade da entidade. Isso 

inclui a supervisão geral do processo de relatório financeiro. Para algumas 

entidades, os responsáveis pela governança podem incluir empregados da 

administração, por exemplo, membros executivos de conselho de governança 

de uma entidade do setor privado ou público, ou sócio-diretor.

Requisitos

Requisitos éticos relacionados à auditoria de demonstrações 

contábeis

14. O auditor deve cumprir as exigências éticas relevantes, inclusive as 

pertinentes à independência, no que se refere aos trabalhos de auditoria de 

demonstrações contábeis (ver itens A14 a A17).

Ceticismo profissional

15. O auditor deve planejar e executar a auditoria com ceticismo profis-

sional, reconhecendo que podem existir circunstâncias que causam distorção 

relevante nas demonstrações contábeis (ver itens A18 a A22).

Julgamento profissional

16. O auditor deve exercer julgamento profissional ao planejar e executar 

a auditoria de demonstrações contábeis (ver itens A23 a A27).

Evidência de auditoria apropriada e suficiente e risco de auditoria

17. Para obter segurança razoável, o auditor deve obter evidência de audi-

toria apropriada e suficiente para reduzir o risco de auditoria a um nível baixo 

aceitável e, com isso, possibilitar a ele obter conclusões razoáveis e nelas 

basear a sua opinião (ver itens A28 a A52).
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Condução da auditoria em conformidade com NBCs TA

Conformidade com NBCs TA relevantes para a auditoria

18. O auditor deve observar todas as NBCs TA relevantes para a auditoria. 

Uma NBC TA é relevante para a auditoria quando ela está em vigor e as cir-

cunstâncias tratadas nela existem na situação específica (ver itens A55 a A59).

19. O auditor deve entender o texto inteiro de cada NBC TA, inclusive sua 

aplicação e outros materiais explicativos para entender os seus objetivos e 

aplicar as suas exigências adequadamente (ver itens A60 a A68).

20. O auditor não deve declarar conformidade com as normas de auditoria 

(brasileiras e internacionais) no seu relatório, a menos que ele tenha cumpri-

do com as exigências desta Norma e de todas as demais NBCs TA relevantes 

para a auditoria.

Objetivos declarados em NBCs TA individuais

21. Para atingir os objetivos gerais do auditor, ele deve utilizar os pro-

cedimentos estabelecidos nas NBCs TA relevantes ao planejar e executar a 

auditoria, considerando as inter-relações entre as NBCs TA, para (ver itens 

A69 a A71):

(a) determinar se são necessários quaisquer procedimentos de auditoria, 

além dos exigidos pelas NBCs TA, na busca dos objetivos formulados nas 

NBCs TA (ver item A72); e

(b) avaliar se foi obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente (ver 

item A73).

Conformidade com exigências relevantes

22. Observado o disposto no item 23, o auditor deve cumprir com cada 

exigência de uma NBC TA, a menos que, nas circunstâncias da auditoria:

(a) a NBC TA inteira não seja relevante; ou

(b) a exigência não seja relevante por ser condicional e a condição não 

existir (ver itens A74 e A75).
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23. Em circunstâncias excepcionais, o auditor pode julgar necessário não con-

siderar uma exigência relevante em uma NBC TA. Em tais circunstâncias, o audi-

tor deve executar procedimentos de auditoria alternativos para cumprir o objetivo 

dessa exigência. Espera-se que a necessidade do auditor não considerar uma 

exigência relevante surja apenas quando a exigência for a execução de um pro-

cedimento específico e, nas circunstâncias específicas da auditoria, esse proce-

dimento seria ineficaz no cumprimento do objetivo da exigência (ver item A74).

Não cumprimento de um objetivo

24. Se um objetivo em uma NBC TA relevante não pode ser cumprido, o 

auditor deve avaliar se isso o impede de cumprir os objetivos gerais de audito-

ria e se isso exige que ele, em conformidade com as NBCs TA, modifique sua 

opinião ou renuncie ao trabalho (quando a renúncia é possível de acordo com 

lei ou regulamento aplicável). A falha no cumprimento de um objetivo repre-

senta um assunto significativo, que exige documentação em conformidade com 

a NBC TA 230 – Documentação de Auditoria (ver itens A77 a A78). Para melhor 

entendimento das expressões “que o auditor modifique sua opinião” ou “emitir 

uma opinião modificada” ver NBC TA 705 que trata da emissão de relatórios 

com modificações, que significa emitir um relatório adverso ou com ressalva.

Em razão da inclusão dos itens A1 e A2, a numeração existente é renume-

rada em ordem sequencial, ou seja, A1 para A3, A2 para A4, A3 para A5, e 

assim sucessivamente. Além disso, as referências em outras normas também 

são ajustadas em função dessas alterações de numeração.

Em razão dessas alterações, as disposições não alteradas desta norma são 

mantidas e a sigla da NBC TA 200, publicada no DOU, Seção 1, de 3/12/2009, 

passa a ser NBC TA 200 (R1).

As alterações desta norma entram em vigor na data de sua publicação, 

aplicando-se às auditorias de demonstrações contábeis para períodos que se 

findam em, ou após, 31 de dezembro de 2016.

Brasília, 19 de agosto de 2016.

Contador José Martonio Alves Coelho

Presidente
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Aplicação e outros materiais explicativos

Definições

Demonstrações contábeis (ver item 13(f))

A1. Algumas estruturas de relatórios financeiros podem referir-se aos 

recursos econômicos ou às obrigações da entidade em outros termos. Por 

exemplo, eles podem ser denominados ativos e passivos da entidade, e a 

diferença residual entre eles também pode ser denominada patrimônio ou 

patrimônio líquido. (Incluído pela NBC TA 200 (R1))

A2. Informações explicativas ou descritivas que devem ser incluídas nas 

demonstrações contábeis de acordo com a estrutura de relatório financeiro 

aplicável podem ser incorporadas nelas por referência cruzada com informa-

ções em outro documento, como relatório da administração ou relatório de 

risco. “Incorporadas nelas por referência cruzada” significa cruzar a referên-

cia das demonstrações contábeis para outro documento, e não do outro do-

cumento para as demonstrações contábeis. Quando a estrutura de relatório 

financeiro aplicável não proíbe expressamente o uso de referência cruzada ou 

quando as informações explicativas ou descritivas podem ser encontradas, e 

as informações forem adequadamente incluídas como referência cruzada, as 

informações devem fazer parte das demonstrações contábeis. (Incluído pela 

NBC TA 200 (R1))

Auditoria de demonstrações contábeis

Alcance da auditoria (ver item 3)

A3. A opinião do auditor sobre as demonstrações contábeis trata de deter-

minar se as demonstrações contábeis são elaboradas, em todos os aspectos re-

levantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Tal 

opinião é comum a todas as auditorias de demonstrações contábeis. A opinião 

do auditor, portanto, não assegura, por exemplo, a viabilidade futura da enti-
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dade nem a eficiência ou eficácia com a qual a administração conduziu os ne-

gócios da entidade. Em algumas situações, porém, lei e regulamento aplicáveis 

podem exigir que o auditor forneça opinião sobre outros assuntos específicos, 

tais como a eficácia do controle interno ou a compatibilidade de um relatório 

separado da administração junto com as demonstrações contábeis. Embora as 

NBCs TA incluam exigências e orientação em relação a tais assuntos na medida 

em que sejam relevantes para a formação de uma opinião sobre as demonstra-

ções contábeis, seria exigido que o auditor empreendesse trabalho adicional se 

tivesse responsabilidades adicionais no fornecimento de tais opiniões.

Elaboração das demonstrações contábeis (ver item 4)

A4. Lei ou regulamento podem estabelecer as responsabilidades da admi-

nistração e, quando apropriado, dos responsáveis pela governança, em rela-

ção a relatórios financeiros. Entretanto, a extensão dessas responsabilidades, 

ou a forma que elas são descritas, podem ser diferentes. Apesar dessas dife-

renças, uma auditoria em conformidade com NBCs TA é conduzida com base 

na premissa de que a administração e, quando apropriado, os responsáveis 

pela governança reconhecem e entendem que eles têm essa responsabilidade:

(a) pela elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com 

a estrutura de relatório financeiro aplicável, incluindo quando relevante sua 

apresentação adequada;

(b) pelo controle interno que os administradores e, quando apropriado, 

os responsáveis pela governança determinam ser necessário para permitir a 

elaboração de demonstrações contábeis que estejam livres de distorção rele-

vante, independentemente se causada por fraude ou erro; e

(c) por fornecer ao auditor:

(i) acesso a todas as informações, que a administração e, quando apro-

priado, os responsáveis pela governança tenham conhecimento e que sejam 

relevantes para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis 

tais como: registros e documentação, e outros assuntos;
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(ii) informações adicionais que o auditor possa solicitar da administração 

e, quando apropriado, dos responsáveis pela governança para a finalidade da 

auditoria; e

(iii) acesso irrestrito às pessoas da entidade, que o auditor determine ser 

necessário obter evidências de auditoria.

A5. A elaboração das demonstrações contábeis, pela administração e, 

quando apropriado, pelos responsáveis pela governança requer:

• a identificação da estrutura de relatório financeiro aplicável, no contexto 

de leis ou regulamentos relevantes.

• a elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com essa 

estrutura.

• a inclusão de descrição adequada dessa estrutura nas demonstrações 

contábeis.

A elaboração das demonstrações contábeis exige que a administração 

exerça julgamento ao fazer estimativas contábeis que sejam razoáveis nas 

circunstâncias, assim como ao selecionar e ao aplicar políticas contábeis apro-

priadas. Esses julgamentos são estabelecidos no contexto da estrutura de re-

latório financeiro aplicável.

A6. As demonstrações contábeis podem ser elaboradas em conformidade 

com uma estrutura de relatório financeiro para satisfazer:

• as necessidades de informação financeira comuns de um amplo leque 

de usuários (isto é, “demonstrações contábeis para fins gerais”); ou

• as necessidades de informação financeira de usuários específicos (isto 

é, “demonstrações contábeis para propósitos especiais”).

A7. A estrutura de relatório financeiro aplicável muitas vezes abrange 

normas de contabilidade estabelecidas por organização normatizadora au-

torizada ou reconhecida ou por exigências legislativas ou regulamentares. 

Em alguns casos, a estrutura de relatório financeiro pode abranger normas 

de informação contábil estabelecidas por organização normatizadora auto-
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rizada ou reconhecida e exigências legislativas ou regulamentares. Outras 

fontes podem fornecer orientação sobre a aplicação da estrutura de relató-

rio financeiro aplicável. Em alguns casos, a estrutura de relatório financeiro 

aplicável pode abranger tais fontes ou pode até mesmo consistir nelas. Tais 

fontes podem incluir:

• o ambiente legal e ético, incluindo estatutos, regulamentos, veredictos 

e obrigações éticas profissionais em relação a assuntos contábeis;

• interpretações contábeis publicadas de diferente autoridade emitidas 

por organizações normatizadoras, profissionais ou reguladoras;

• pontos de vista publicados de diferentes autoridades sobre assuntos 

contábeis emergentes, emitidos por organizações normatizadoras, pro-

fissionais ou reguladoras;

• práticas gerais e de setor amplamente reconhecidas e prevalecentes; e

• literatura contábil.

Quando existem conflitos entre a estrutura de relatório financeiro aplicável 

e as fontes em que orientação sobre sua aplicação pode ser obtida, ou entre 

as fontes que abrangem a estrutura de relatório financeiro, a fonte com a 

mais alta autoridade prevalece.

No caso do Brasil, como definido no item 7 da NBC TG 26 – Apresentação 

das Demonstrações Contábeis “práticas contábeis adotadas no Brasil” com-

preendem a legislação societária brasileira, as Normas Brasileiras de Conta-

bilidade, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, os pronunciamen-

tos, as interpretações e as orientações emitidos pelo CPC e homologados 

pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas entidades em assuntos 

não regulados, desde que atendam à Estrutura Conceitual para a Elaboração 

e Apresentação das Demonstrações Contábeis emitida pelo CFC e, por conse-

guinte, em consonância com as normas contábeis internacionais.

A8. As exigências da estrutura de relatório financeiro aplicável determi-

nam a forma e o conteúdo das demonstrações contábeis. Embora a estrutura 

possa não especificar o modo de contabilização ou divulgação de todas as 
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transações ou eventos, ela geralmente incorpora princípios suficientemente 

amplos, que podem servir como base para o desenvolvimento e aplicação de 

políticas contábeis compatíveis com os conceitos subjacentes às exigências 

da estrutura.

A9. Algumas estruturas de relatório financeiro são estruturas de apresenta-

ção adequada, enquanto outras são estruturas de conformidade. Estruturas de 

relatório financeiro que abrangem primariamente as normas de contabilidade 

estabelecidas por organização com autoridade ou reconhecimento para promul-

gar normas a serem usadas pelas entidades na elaboração de demonstrações 

contábeis para fins gerais muitas vezes são estabelecidas para o cumprimento 

da apresentação adequada. Por exemplo, as práticas contábeis adotadas no 

Brasil, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade ou pelo Comitê de Pro-

nunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelos reguladores específicos.

A10. As exigências da estrutura de relatório financeiro também deter-

minam o que constitui conjunto completo de demonstrações contábeis. No 

Brasil, as demonstrações contábeis destinam-se a fornecer informações a 

respeito da posição patrimonial e financeira, desempenho e fluxos de caixa da 

entidade. Para tais estruturas, o conjunto completo de demonstrações contá-

beis incluiria balanço patrimonial, demonstração do resultado, demonstração 

das mutações do patrimônio liquido, demonstração dos fluxos de caixa e res-

pectivas notas explicativas. No Brasil, para as companhias abertas, inclui-se a 

demonstração do valor adicionado. Para outras estruturas de relatório finan-

ceiro, uma demonstração contábil isolada e as notas explicativas relacionadas 

podem constituir o conjunto completo de demonstrações contábeis.

A11. A NBC TA 210 – Concordância com os Termos do Trabalho de Audito-

ria, item 6(a), estabelece exigências e fornece orientação sobre como determi-

nar a aceitabilidade da estrutura de relatório financeiro aplicável. A NBC TA 800 

– Considerações Especiais - Auditoria de Demonstrações Contábeis Elaboradas 

de Acordo com Estruturas Conceituais de Contabilidade para Propósitos Espe-

ciais, trata de considerações especiais quando as demonstrações contábeis são 

elaboradas em conformidade com uma estrutura de fim especial.
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A12. Em decorrência da importância da premissa para a condução da au-

ditoria, exige-se que o auditor obtenha a concordância da administração e, 

quando apropriado, dos responsáveis pela governança, de que eles têm res-

ponsabilidades, expostas no item A2, como condição prévia para a aceitação 

do trabalho de auditoria (NBC TA 210, item 6(b)).

Considerações específicas para auditoria no setor público

A13. Os mandatos de auditoria para auditoria de demonstrações contábeis 

de entidade do setor público podem ser mais detalhados do que os de ou-

tras entidades. Como resultado, a premissa relativa às responsabilidades da 

administração sobre a qual é conduzida a auditoria das demonstrações con-

tábeis do setor público pode incluir responsabilidades adicionais, tais como 

a responsabilidade pela execução de transações e eventos em conformidade 

com a legislação, regulamentação ou outra autoridade (ver item A57).

Forma da opinião do auditor (ver item 8)

A14. A opinião expressa pelo auditor é se as demonstrações contábeis 

foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a 

estrutura de relatório financeiro aplicável. A forma da opinião do auditor, po-

rém, depende da estrutura de relatório financeiro aplicável e de lei ou regula-

mento, que sejam aplicáveis. Grande parte das estruturas de relatório finan-

ceiro inclui exigências relativas à apresentação das demonstrações contábeis. 

Para tais estruturas, a elaboração das demonstrações contábeis em conformi-

dade com a estrutura de relatório financeiro aplicável inclui a apresentação.

A15. Quando a estrutura de relatório financeiro é uma estrutura de apre-

sentação adequada, como geralmente ocorre no caso de demonstrações con-

tábeis para fins gerais, a opinião exigida pelas NBCs TA é se as demonstra-

ções contábeis foram apresentadas adequadamente, em todos os aspectos 

relevantes. Quando a estrutura de relatório financeira é uma estrutura de 

conformidade (compliance), a opinião exigida é se as demonstrações contá-

beis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade 

com a estrutura. A menos que haja declaração em contrário, as referências 

nas NBCs TA à opinião do auditor abrangem ambas as formas de opinião.
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Requisitos éticos relacionados à auditoria de demonstrações con-

tábeis (ver item 14)

A16. O auditor está sujeito a exigências éticas relevantes, inclusive as 

relativas à independência, no que diz respeito a trabalhos de auditoria de de-

monstrações contábeis. As exigências éticas relevantes abrangem o Código 

de Ética Profissional do Contabilista, relacionados à auditoria de demonstra-

ções contábeis bem como as NBC PAs aplicáveis.

A17. Os princípios fundamentais de ética profissional relevantes para o 

auditor quando da condução de auditoria de demonstrações contábeis estão 

implícitos no Código de Ética Profissional do Contabilista e na NBC PA 01, que 

trata do controle de qualidade. Esses princípios estão em linha com os prin-

cípios do Código de Ética do IFAC, cujo cumprimento é exigido dos auditores. 

Esses princípios são:

(a) Integridade;

(b) Objetividade;

(c) Competência e zelo profissional;

(d) Confidencialidade; e

(e) Comportamento (ou conduta) profissional.

O Código de Ética Profissional do Contabilista e as normas profissionais do 

CFC relacionadas mostram como a estrutura conceitual deve ser aplicada em 

situações específicas. Fornecem exemplos de salvaguardas que podem ser 

apropriadas para tratar das ameaças ao cumprimento dos princípios funda-

mentais e fornece, também, exemplos de situações onde não há salvaguar-

das disponíveis para tratar as ameaças.

A18. No caso de trabalho de auditoria ser de interesse público e, portan-

to, exigido pelo Código de Ética Profissional do Contabilista e pelas normas 

profissionais do CFC, se exige que o auditor seja independente da entidade 

sujeita a auditoria. O Código de Ética Profissional do Contabilista e as normas 

profissionais descrevem a independência como abrangendo postura men-

tal independente e independência na aparência. A independência do auditor 
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frente à entidade salvaguarda a capacidade do auditor de formar opinião de 

auditoria sem ser afetado por influências que poderiam comprometer essa 

opinião. A independência aprimora a capacidade do auditor de atuar com in-

tegridade, ser objetivo e manter postura de ceticismo profissional.

A19. A NBC PA 01 trata das responsabilidades da firma (e dos auditores 

independentes pessoas físicas) ao estabelecer e manter sistema de controle 

de qualidade para a execução de trabalhos de auditoria ou revisão de infor-

mações históricas, outros trabalhos de asseguração (informações não histó-

ricas) e serviços correlatos. A referida NBC PA, itens 20 a 24, apresenta as 

responsabilidades do auditor (pessoa física ou jurídica) para o estabelecimen-

to de políticas e procedimentos para lhe fornecer segurança razoável de que 

a firma e seu pessoal cumprem com as exigências éticas relevantes, inclusive 

as relacionadas com independência. A NBC TA 220 – Controle de Qualidade 

da Auditoria de Demonstrações Contábeis, itens 9 a 11, apresenta as res-

ponsabilidades do sócio do trabalho no que diz respeito às exigências éticas 

relevantes. Essas responsabilidades incluem alertas adicionais, por meio de 

observação e indagações quando necessário para evidências de não cumpri-

mento com requerimentos éticos relevantes por membros da equipe de tra-

balho, determinando a ação apropriada se vierem ao conhecimento do sócio 

do trabalho assuntos que indiquem que membros da equipe do trabalho não 

cumpriram com exigências éticas relevantes, e formar uma conclusão sobre a 

conformidade com as exigências de independência que se aplicam ao trabalho 

de auditoria. A NBC TA 220 reconhece que a equipe do trabalho tem direito 

de se valer dos sistemas de controle de qualidade da firma para cumprir suas 

responsabilidades no que se refere a procedimentos de controle de qualidade 

aplicáveis ao trabalho de auditoria individual, a menos que a informação for-

necida pela firma ou outras partes sugira outra ação.
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Ceticismo profissional

A20. O ceticismo profissional inclui estar alerta, por exemplo, a:

• evidências de auditoria que contradigam outras evidências obtidas;

• informações que coloquem em dúvida a confiabilidade dos documentos 

e respostas a indagações a serem usadas como evidências de auditoria;

• condições que possam indicar possível fraude;

• circunstâncias que sugiram a necessidade de procedimentos de audito-

ria além dos exigidos pelas NBCs TA.

A21. A manutenção do ceticismo profissional ao longo de toda a auditoria 

é necessária, por exemplo, para que o auditor reduza os riscos de:

• ignorar circunstâncias não usuais;

• generalização excessiva ao tirar conclusões das observações de auditoria;

• uso inadequado de premissas ao determinar a natureza, a época e a ex-

tensão dos procedimentos de auditoria e ao avaliar os resultados destes.

A22. O ceticismo profissional é necessário para a avaliação crítica das 

evidências de auditoria. Isso inclui questionar evidências de auditoria contra-

ditórias e a confiabilidade dos documentos e respostas a indagações e outras 

informações obtidas junto à administração e aos responsáveis pela governan-

ça. Também inclui a consideração da suficiência e adequação das evidências 

de auditoria obtidas considerando as circunstâncias, por exemplo, no caso 

de existência de fatores de risco de fraude e um documento individual, de 

natureza suscetível de fraude, for a única evidência que corrobore um valor 

relevante da demonstração contábil.

A23. O auditor pode aceitar registros e documentos como genuínos, a me-

nos que tenha razão para crer no contrário. Contudo, exige-se que o auditor 

considere a confiabilidade das informações a serem usadas como evidências 

de auditoria (NBC TA 500 – Evidência de Auditoria, itens 7 a 9). Em casos de 

dúvida a respeito da confiabilidade das informações ou indicações de possível 
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fraude (por exemplo, se condições identificadas durante a auditoria fizerem 

o auditor crer que um documento pode não ser autêntico ou que termos de 

documento podem ter sido falsificados), as normas de auditoria exigem que 

o auditor faça investigações adicionais e determine que modificações ou adi-

ções aos procedimentos de auditoria são necessários para solucionar o assun-

to (NBC TA 240, item 13; NBC TA 500, item 11; e NBC TA 505 – Confirmações 

Externas, itens 10, 11 e 16).

A24. Não se pode esperar que o auditor desconsidere a experiência pas-

sada de honestidade e integridade da administração da entidade e dos res-

ponsáveis pela governança. Contudo, a crença de que a administração e os 

responsáveis pela governança são honestos e têm integridade não livra o 

auditor da necessidade de manter o ceticismo profissional ou permitir que ele 

se satisfaça com evidências de auditoria menos que persuasivas na obtenção 

de segurança razoável.

Julgamento profissional (ver item 16)

A25. O julgamento profissional é essencial para a condução apropriada da 

auditoria. Isso porque a interpretação das exigências éticas e profissionais 

relevantes, das normas de auditoria e as decisões informadas requeridas ao 

longo de toda a auditoria não podem ser feitas sem a aplicação do conheci-

mento e experiência relevantes para os fatos e circunstâncias. O julgamento 

profissional é necessário, em particular, nas decisões sobre:

• materialidade e risco de auditoria;

• a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria apli-

cados para o cumprimento das exigências das normas de auditoria e a 

coleta de evidências de auditoria;

• avaliar se foi obtida evidência de auditoria suficiente e apropriada e se 

algo mais precisa ser feito para que sejam cumpridos os objetivos das 

NBCs TA e, com isso, os objetivos gerais do auditor;

https://www.grancursosonline.com.br


2545

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

• avaliação das opiniões da administração na aplicação da estrutura de 

relatório financeiro aplicável da entidade;

• extração de conclusões baseadas nas evidências de auditoria obtidas, 

por exemplo, pela avaliação da razoabilidade das estimativas feitas pela 

administração na elaboração das demonstrações contábeis.

A26. A característica que distingue o julgamento profissional esperado do 

auditor é que esse julgamento seja exercido por auditor, cujo treinamento, 

conhecimento e experiência tenham ajudado no desenvolvimento das compe-

tências necessárias para estabelecer julgamentos razoáveis.

A27. O exercício do julgamento profissional em qualquer caso específico 

baseia-se nos fatos e circunstâncias que são conhecidos pelo auditor. A con-

sulta a respeito de assuntos difíceis ou contenciosos durante o curso da audi-

toria, dentro da equipe do trabalho e entre a equipe do trabalho e outros no 

nível apropriado, dentro ou fora da firma de auditoria, tal como exigido pela 

NBC TA 220, item 18, ajudam o auditor no exercício de julgamentos suporta-

dos e razoáveis.

A28. O julgamento profissional pode ser avaliado com base no fato de que 

o julgamento exercido reflete uma aplicação competente ou não competente 

dos princípios de auditoria e contábeis e se ele é apropriado considerando os 

fatos e circunstâncias conhecidos pelo auditor até a data do seu relatório de 

auditoria e compatível com estes.

A29. O julgamento profissional precisa ser exercido ao longo de toda a 

auditoria. Ele também precisa ser adequadamente documentado. Neste as-

pecto, exige-se que o auditor elabore documentação de auditoria suficiente 

para possibilitar que outro auditor experiente, sem nenhuma ligação prévia 

com a auditoria, entenda os julgamentos profissionais significativos exercidos 

para se atingir as conclusões sobre assuntos significativos surgidos durante a 

auditoria (NBC TA 230, item 8). O julgamento profissional não deve ser usa-

do como justificativa para decisões que, de outra forma, não são sustentados 

pelos fatos e circunstâncias do trabalho nem por evidência de auditoria apro-

priada e suficiente.
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Evidência de auditoria e apropriada e suficiente e risco de audito-

ria (ver itens 5 e 17)

Suficiência e adequação da evidência de auditoria

A30. A evidência de auditoria é necessária para sustentar a opinião e o 

relatório do auditor. Ela é de natureza cumulativa e primariamente obtida a 

partir de procedimentos de auditoria executados durante o curso da auditoria. 

Contudo, também pode incluir informações obtidas de outras fontes, como 

auditorias anteriores (contanto que o auditor tenha determinado se ocorre-

ram mudanças desde a auditoria anterior que possam afetar a sua relevância 

para a auditoria corrente, NBC TA 315, item 9) ou procedimentos de controle 

de qualidade do auditor para aceitação e continuidade de clientes. Além de 

outras fontes dentro e fora da entidade, os registros contábeis da entidade 

são uma fonte importante de evidência de auditoria. Além disso, informações 

que possam ser usadas como evidências de auditoria podem ter sido elabo-

radas por especialista empregado ou contratado pela entidade. As evidências 

de auditoria abrangem informações que sustentam e corroboram as afirma-

ções da administração e informações que contradizem tais afirmações. Além 

disso, em alguns casos, a ausência de informações (por exemplo, a recusa da 

administração de fornecer uma representação solicitada) é usada pelo auditor 

e, portanto, também constitui evidência de auditoria. A maior parte do traba-

lho do auditor na formação de sua opinião consiste na obtenção e avaliação 

da evidência de auditoria.

A31. A suficiência e adequação das evidências de auditoria estão inter-re-

lacionadas. A suficiência é a medida da quantidade de evidência de auditoria. 

A quantidade necessária de evidência de auditoria é afetada pela avaliação 

pelo auditor dos riscos de distorção (quanto mais elevados os riscos avalia-

dos, maior a probabilidade de que seja necessária mais evidência de audito-

ria) e também pela qualidade de tais evidências de auditoria (quanto melhor 

a qualidade, menos evidência pode ser necessária). A obtenção de mais evi-

dência de auditoria, porém, pode não compensar a sua má qualidade.
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A32. A adequação é a medida da qualidade da evidência de auditoria, isto é, 

a sua relevância e confiabilidade no suporte das conclusões em que se baseia 

a opinião do auditor. A confiabilidade da evidência é influenciada pela sua fonte 

e sua natureza e depende das circunstâncias individuais em que são obtidas.

A33. Determinar se foi obtida evidência de auditoria apropriada e suficien-

te para a redução do risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo, pos-

sibilitando assim ao auditor tirar conclusões para fundamentar sua opinião, 

é uma questão de julgamento profissional. A NBC TA 500 e outras NBCs TA 

relevantes estabelecem exigências adicionais e fornecem orientação adicio-

nal, aplicável durante toda a auditoria, no que se refere às considerações do 

auditor na obtenção de evidência de auditoria apropriada e suficiente.

Risco de auditoria

A34. O risco de auditoria é uma função dos riscos de distorção relevante 

e do risco de detecção. A avaliação dos riscos baseia-se em procedimentos 

de auditoria para a obtenção de informações necessárias para essa finalidade 

e evidências obtidas ao longo de toda a auditoria. A avaliação dos riscos é 

antes uma questão de julgamento profissional que uma questão passível de 

mensuração precisa.

A35. Para fins das NBCs TA, o risco de auditoria não inclui o risco de que 

o auditor possa expressar uma opinião de que as demonstrações contábeis 

contêm distorção relevante quando esse não é o caso. Esse risco geralmente 

é insignificante. Além disso, o risco de auditoria é um termo técnico relacio-

nado ao processo de auditoria; ele não se refere aos riscos de negócio do 

auditor, tais como perda decorrente de litígio, publicidade adversa ou outros 

eventos surgidos em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis.

Risco de distorção relevante

A36. Os riscos de distorção relevante podem existir em dois níveis:

• no nível geral da demonstração contábil; e

• no nível da afirmação para classes de transações, saldos contábeis e 

divulgações.
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A37. Riscos de distorção relevante no nível geral da demonstração contá-

bil referem-se aos riscos de distorção relevante que se relacionam de forma 

disseminada às demonstrações contábeis como um todo e que afetam poten-

cialmente muitas afirmações.

A38. Os riscos de distorção relevante no nível da afirmação são avaliados 

para que se determine a natureza, a época e a extensão dos procedimentos 

adicionais de auditoria necessários para a obtenção de evidência de auditoria 

apropriada e suficiente. Essa evidência possibilita ao auditor expressar uma 

opinião sobre as demonstrações contábeis em um nível aceitavelmente baixo 

de risco de auditoria. Os auditores usam várias abordagens para cumprir o 

objetivo de avaliar os riscos de distorção relevante. Por exemplo, o auditor 

pode fazer uso de um modelo que expresse a relação geral dos componentes 

do risco de auditoria em termos matemáticos para chegar a um nível aceitá-

vel de risco de detecção. Alguns auditores julgam tal modelo útil no planeja-

mento de procedimentos de auditoria.

A39. Os riscos de distorção relevante no nível da afirmação consistem em 

dois componentes: risco inerente e risco de controle. O risco inerente e o 

risco de controle são riscos da entidade; eles existem independentemente da 

auditoria das demonstrações contábeis.

A40. O risco inerente é mais alto para algumas afirmações e classes rela-

cionadas de transações, saldos contábeis e divulgações do que para outras. 

Por exemplo, ele pode ser mais alto para cálculos complexos ou contas com-

postas de valores derivados de estimativas contábeis sujeitas à incerteza 

significativa de estimativa. Circunstâncias externas que dão origem a riscos 

de negócios também podem influenciar o risco inerente. Por exemplo, de-

senvolvimentos tecnológicos podem tornar obsoleto um produto específico, 

tornando assim o estoque mais suscetível de distorção em relação à supera-

valiação. Fatores na entidade e no seu ambiente, relacionados às várias ou 

todas as classes de transações, saldos contábeis ou divulgações também po-

dem influenciar o risco inerente relacionado a uma afirmação específica. Tais 
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fatores podem incluir, por exemplo, falta de capital de giro suficiente para a 

continuidade das operações ou um setor em declínio caracterizado por um 

grande número de falências.

A41. O risco de controle é uma função da eficácia do desenho (controles 

estabelecidos), da implementação e da manutenção do controle interno pela 

administração no tratamento dos riscos identificados que ameaçam o cumpri-

mento dos objetivos da entidade, que são relevantes para a elaboração das 

demonstrações contábeis da entidade. Contudo, o controle interno, indepen-

dentemente da qualidade da sua estrutura e operação, pode reduzir, mas não 

eliminar, os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, por 

causa das limitações inerentes ao controle interno. Essas limitações incluem, 

por exemplo, a possibilidade de erros ou equívocos humanos, ou de controles 

contornados por conluio ou burla inapropriada da administração. Portanto, al-

gum risco de controle sempre existe. As NBCs TA oferecem as condições nas 

quais existe a exigência, ou a possibilidade de escolha pelo auditor, de testar 

a eficácia dos controles na determinação da natureza, época e extensão de 

procedimentos substantivos a serem executados (NBC TA 330 – Resposta do 

Auditor aos Riscos Avaliados, itens 7 a 17).

A42. As NBCs TA geralmente não se referem ao risco inerente e ao risco 

de controle separadamente, mas a uma avaliação combinada dos “riscos de 

distorção relevante”. Contudo, o auditor pode fazer avaliações separadas ou 

combinadas do risco inerente e do risco de controle, dependendo das técnicas 

de auditoria ou metodologias e considerações práticas. A avaliação dos riscos 

de distorção relevante pode ser expressa em termos quantitativos, como por-

centagens, ou em termos não quantitativos. De qualquer forma, a necessida-

de de que o auditor faça avaliações apropriadas é mais importante do que as 

diferentes abordagens pelas quais elas são feitas.

A42. A avaliação dos riscos de distorção relevante pode ser expressa em 

termos quantitativos, como porcentagens, ou em termos não quantitativos. 

De qualquer forma, a necessidade de que o auditor faça avaliações de risco 
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apropriadas é mais importante do que as diferentes abordagens pelas quais 

elas são feitas. As NBCs TA geralmente não se referem ao risco inerente e ao 

risco de controle separadamente, mas a uma avaliação combinada dos “riscos 

de distorção relevante”. Contudo, a NBC TA 540, item 16, requer a avaliação 

separada do risco inerente e do risco de controle para fornecer a base para 

o planejamento e a realização de procedimentos adicionais de auditoria para 

responder aos riscos avaliados de distorção relevante, incluindo riscos sig-

nificativos, para as estimativas contábeis no nível de afirmações, de acordo 

com a NBC TA 330, item A7(b). Ao identificar e avaliar os riscos de distorção 

relevante para classes de transações, saldos contábeis ou divulgações signi-

ficativas que não de saldos contábeis, o auditor pode fazer avaliações sepa-

radas ou combinadas do risco inerente e do risco de controle, dependendo 

das técnicas de auditoria ou metodologias e considerações práticas. (Alterada 

pela Revisão NBC 03)

A43. A NBC TA 315 estabelece exigências e fornece orientação sobre a 

identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante nos níveis de de-

monstração contábil e de afirmação.

Risco de detecção

A44. Para um dado nível de risco de auditoria, o nível aceitável de risco 

de detecção tem uma relação inversa com os riscos avaliados de distorção 

relevante no nível da afirmação. Por exemplo, quanto maiores são os riscos 

de distorção relevante que o auditor acredita existir, menor é o risco de de-

tecção que pode ser aceito e, portanto, mais persuasivas são as evidências 

de auditoria exigidas.

A45. O risco de detecção se relaciona com a natureza, a época e a exten-

são dos procedimentos que são determinados pelo auditor para reduzir o ris-

co de auditoria a um nível baixo aceitável. Portanto, é uma função da eficácia 

do procedimento de auditoria e de sua aplicação pelo auditor. Assuntos como:

• planejamento adequado;

• designação apropriada de pessoal para a equipe de trabalho;
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• aplicação de ceticismo profissional; e

• supervisão e revisão do trabalho de auditoria executado, ajudam a apri-

morar a eficácia do procedimento de auditoria e de sua aplicação e redu-

zem a possibilidade de que o auditor possa selecionar um procedimento 

de auditoria inadequado, aplicar erroneamente um procedimento de audi-

toria apropriado ou interpretar erroneamente os resultados da auditoria.

A46. A NBC TA 300 e a NBC TA 330 estabelecem exigências e fornecem 

orientação sobre o planejamento da auditoria das demonstrações contábeis 

e as respostas do auditor aos riscos avaliados. O risco de detecção, porém, 

só pode ser reduzido, não eliminado, devido às limitações inerentes de uma 

auditoria. Portanto, sempre existe risco de detecção.

Limitação inerente da auditoria

A47. O auditor não é obrigado e não pode reduzir o risco de auditoria a 

zero, e, portanto, não pode obter segurança absoluta de que as demonstra-

ções contábeis estão livres de distorção relevante devido a fraude ou erro. 

Isso porque uma auditoria tem limitações inerentes, e, como resultado, a 

maior parte das evidências de auditoria que propiciam ao auditor obter suas 

conclusões e nas quais baseia a sua opinião são persuasivas ao invés de con-

clusivas. As limitações inerentes de uma auditoria originam-se da:

• natureza das informações contábeis;

• natureza dos procedimentos de auditoria; e

• necessidade de que a auditoria seja conduzida dentro de um período de 

tempo razoável e a um custo razoável.

Natureza das informações contábeis

A48. A elaboração das demonstrações contábeis envolve o julgamento da 

administração na aplicação das exigências da estrutura de relatório finan-

ceiro aplicável aos fatos e circunstâncias da entidade. Além disso, muitas 

demonstrações contábeis envolvem decisões ou avaliações subjetivas ou um 

grau de incerteza, e pode haver uma série de interpretações ou julgamentos 
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aceitáveis que podem ser estabelecidos. Consequentemente, alguns itens das 

demonstrações contábeis estão sujeitos a um nível inerente de variabilidade 

que não pode ser eliminado pela aplicação de procedimentos adicionais de 

auditoria. Este é o caso de certas estimativas contábeis. Contudo, as normas 

de auditoria exigem que o auditor considere especificamente se as estimati-

vas contábeis são razoáveis no contexto da estrutura de relatório financeiro 

aplicável e divulgações relacionadas, e os aspectos qualitativos das práticas 

contábeis da entidade, inclusive indicadores de possível tendência nos julga-

mentos da administração (NBC TA 540 – Auditoria de Estimativas Contábeis, 

Inclusive do Valor Justo, e Divulgações Relacionadas e a NBC TA 700 – For-

mação da Opinião e Emissão do Relatório do Auditor Independente sobre as 

Demonstrações Contábeis, item 12).

Natureza dos procedimentos de auditoria

A49. Há limites práticos e legais à capacidade do auditor de obter evidên-

cias de auditoria. Por exemplo:

• Existe a possibilidade de que a administração ou outros possam não forne-

cer, intencionalmente ou não, as informações completas que são relevantes 

para a elaboração das demonstrações contábeis ou que tenham sido soli-

citadas pelo auditor. Portanto, o auditor não pode ter certeza da integrida-

de da informação, embora tenha executado os procedimentos de auditoria 

para obter certeza de que todas as informações relevantes foram obtidas.

• A fraude pode envolver esquemas sofisticados e cuidadosamente or-

ganizados para sua ocultação. Portanto, os procedimentos de audito-

ria aplicados para coletar evidências de auditoria podem ser inefica-

zes para a detecção de distorção relevante que envolva, por exemplo, 

conluio para a falsificação de documentação que possa fazer o auditor 

acreditar que a evidência de auditoria é válida quando ela não é. O au-

ditor não é treinado nem obrigado a ser especialista na verificação de 

autenticidade de documentos.
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• A auditoria não é uma investigação oficial de suposto delito. Portanto, 

o auditor não recebe poderes legais específicos, tais como o poder de 

busca, que podem ser necessários para tal investigação.

Oportunidade das informações contábeis e o equilíbrio entre custo e benefício

A50. A dificuldade, falta de tempo ou custo envolvido não são, por si só, 

base válida para que o auditor omita um procedimento de auditoria para o 

qual não há alternativa ou que deva ser satisfeito com evidências de auditoria 

menos que persuasivas. O planejamento adequado ajuda a tornar suficientes 

o tempo e os recursos disponíveis para a condução da auditoria. Apesar disso, 

a relevância da informação e, por meio dela, o seu valor tende a diminuir ao 

longo do tempo, e há um equilíbrio a ser atingido entre a confiabilidade das 

informações e o seu custo. Isso é reconhecido em certas estruturas de relató-

rio financeiro, como por exemplo, no Brasil, a “Estrutura para a Elaboração e 

Apresentação de Demonstrações Contábeis” aprovada pelo CFC. Portanto, os 

usuários de demonstrações contábeis têm a expectativa de que o auditor for-

mará uma opinião sobre as demonstrações contábeis dentro de um período 

de tempo e a custo razoáveis, reconhecendo que é impraticável tratar de to-

das as informações que possam existir ou tratar cada assunto exaustivamen-

te com base na premissa de que as informações são erradas ou fraudulentas 

até prova em contrário.

A51. Consequentemente, é necessário que o auditor:

• planeje a auditoria de modo que ela seja executada de maneira eficaz;

• dirija o esforço de auditoria às áreas com maior expectativa de distor-

ção relevante, independentemente se causada por fraude ou a erro, 

com esforço correspondentemente menor dirigido a outras áreas; e

• aplique testes e outros meios para examinar populações em busca de 

distorções.
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A52. Considerando as abordagens descritas no item A49, as normas de 

auditoria contêm exigências para o planejamento e execução da auditoria e 

exigem que o auditor, entre outras coisas:

• identifique e avalie os riscos de distorção relevante nos níveis de de-

monstração contábil e afirmação mediante a execução de procedi-

mentos de avaliação de riscos e atividades relacionadas (NBC TA 315, 

itens 5 a 10); e

• aplique testes e outros meios para examinar populações de uma ma-

neira que forneça base razoável para que o auditor tire conclusões a 

respeito da população (NBC TA 330, NBC TA 500, NBC TA 520 – Proce-

dimentos Analíticos, e NBC TA 530 – Amostragem em Auditoria).

Outros assuntos que afetam as limitações inerentes de uma auditoria

A53. No caso de certas afirmações ou objeto, os efeitos potenciais das li-

mitações inerentes à capacidade do auditor de detectar distorções relevantes 

são particularmente significativos. Tais afirmações ou objeto incluem:

• Fraude, particularmente fraude que envolva a alta administração ou 

conluio. Ver NBC TA 240 para discussão adicional.

• A existência e integridade de relações e transações com partes relacio-

nadas. Ver NBC TA 550 – Partes Relacionadas, para discussão adicional.

• A ocorrência de não conformidade com leis e regulamentos. Ver NBC TA 

250 –Consideração de Leis e Regulamentos na Auditoria de Demonstra-

ções Contábeis, para discussão adicional.

• Eventos futuros ou condições adicionais que possam interromper a con-

tinuidade da entidade. Ver NBC TA 570 – Continuidade Operacional, 

para discussão adicional.

NBCs TA relevantes que identificam procedimentos de auditoria específi-

cos que ajudam na mitigação dos efeitos das limitações inerentes.

A54. Em decorrência das limitações inerentes de uma auditoria, há um ris-

co inevitável de que algumas distorções relevantes das demonstrações con-

tábeis não sejam detectadas, embora a auditoria seja adequadamente pla-
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nejada e executada em conformidade com as normas de auditoria. Portanto, 

descoberta posterior de uma distorção relevante das demonstrações contábeis, 

resultante de fraude ou erro, não indica por si só, uma falha na condução de 

uma auditoria em conformidade com as normas de auditoria. Contudo, os li-

mites inerentes de uma auditoria não são justificativas para que o auditor se 

satisfaça com evidências de auditoria menos que persuasivas. Se o auditor 

executou ou não uma auditoria em conformidade com as normas de auditoria é 

determinado pelos procedimentos de auditoria executados nas circunstâncias, 

a suficiência e adequação das evidências de auditoria obtidas como resultado 

desses procedimentos e a adequação do relatório do auditor com base na ava-

liação dessas evidências considerando os objetivos gerais do auditor.

Condução da auditoria em conformidade com as normas de auditoria

Natureza das normas de auditoria (ver item 18)

A55. As NBCs TA, consideradas em conjunto, fornecem as normas para o 

trabalho do auditor no cumprimento dos seus objetivos gerais. As NBCs TA 

tratam das responsabilidades gerais do auditor, assim como das considera-

ções adicionais do auditor, relevantes para a aplicação dessas responsabilida-

des a tópicos específicos.

A56. O alcance, a data de vigência e qualquer limitação específica da apli-

cabilidade de uma norma específica são apresentados claramente na NBC TA. 

Salvo indicação em contrário na NBC TA, o auditor tem permissão para aplicar 

uma norma antes da data de vigência nela especificada.

A57. Ao executar uma auditoria, pode-se exigir que o auditor cumpra com 

exigências legais e regulatórias, além das NBCs TA. As NBCs TA não passam 

por cima de lei ou regulamento que regem a auditoria de demonstrações con-

tábeis. Caso essa lei ou regulamento seja diferente das NBCs TA, a auditoria 

conduzida apenas em conformidade com essa lei ou regulamento não cumpre 

automaticamente com as normas de auditoria.
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A58. O auditor também pode conduzir a auditoria em conformidade com 

as NBCs TA e requerimentos adicionais de auditoria de um órgão regulador 

específico. Em tais casos, além da conformidade com cada uma das NBCs TA 

relevantes para a auditoria, pode ser necessário que o auditor execute pro-

cedimentos adicionais de auditoria para obter conformidade com as normas 

relevantes desse órgão regulador.

Considerações específicas para auditoria de entidades do setor público

A59. As NBCs TA são relevantes para trabalhos no setor público. As res-

ponsabilidades do auditor do setor público, porém, podem ser afetadas pelo 

contrato de auditoria, ou por obrigações sobre entidades do setor público de-

correntes de lei, regulamento ou outra autoridade (por exemplo, diretrizes mi-

nisteriais, exigências de política governamental ou resoluções do legislativo), 

que podem ter um alcance mais amplo do que a auditoria de demonstrações 

contábeis em conformidade com as normas de auditoria. Essas responsabili-

dades adicionais não são discutidas nas NBCs TA. Elas podem ser discutidas 

em outros pronunciamentos normatizadores de órgãos reguladores ou em 

orientação desenvolvida por esses órgãos ou agências governamentais.

Conteúdo das NBCs TA (ver item 19)

A60. Além dos objetivos e requisitos (os requisitos são expressos nas 

NBCs TA com o uso de “deve”), as NBCs TA contêm orientação relacionada 

com a forma de aplicação e outros materiais explicativos. Ela também pode 

conter material introdutório que forneça contexto relevante para o entendi-

mento adequado da NBC TA e definições. O texto inteiro da NBC TA, portanto, 

é relevante para o entendimento dos objetivos formulados em uma norma e 

a aplicação apropriada dos requisitos da NBC TA.

A61. Quando for necessário, a aplicação e outros materiais explicativos 

fornecem explicação adicional dos requisitos de uma NBC TA e orientação 

para o seu cumprimento. Em particular, elas podem:

• explicar mais precisamente o que uma exigência significa ou se destina 

a cobrir;

• incluir exemplos de procedimentos que possam ser apropriados nas cir-

cunstâncias.
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Embora tal orientação em si não imponha uma exigência, ela é relevante 

para a aplicação apropriada dos requisitos da NBC TA. A aplicação e outros 

materiais explicativos também podem fornecer informações de suporte sobre 

assuntos tratados em uma NBC TA.

A62. Os apêndices são parte da aplicação e outros materiais explicativos. 

A finalidade e uso pretendido de um apêndice são explicados no corpo da NBC 

TA relacionada, no título ou na introdução do próprio apêndice.

A63. O material introdutório pode incluir, conforme necessário, assuntos 

para explicar:

• a finalidade e alcance da NBC TA, inclusive a maneira como ela se rela-

ciona com outras NBCs TA;

• o assunto da NBC TA;

• as respectivas responsabilidades do auditor e de outros em relação ao 

assunto da NBC TA;

• o contexto no qual se insere a NBC TA.

A64. Uma NBC TA pode incluir, em seção separada, sob o título “Defini-

ções”, uma descrição dos significados atribuídos a certos termos para fins 

das NBCs TA. Elas são fornecidas para auxiliar na aplicação e interpretação 

consistentes das NBCs TA, e não se destinam a passar por cima de definições 

que possam ser estabelecidas para outras finalidades, seja em lei, regula-

mentação ou outros. Salvo indicação em contrário, os termos devem ter os 

mesmos significados ao longo de todas as NBCs TA. Também inclui descrições 

de outros termos encontrados nas NBCs TA para auxiliar na interpretação e 

tradução comuns e consistentes.

A65. Quando apropriado, considerações adicionais específicas para audi-

torias de entidades de pequeno porte e auditorias de entidades do setor públi-

co são incluídas na aplicação e outros materiais explicativos de uma NBC TA. 

Essas considerações adicionais ajudam na aplicação dos requisitos da NBC TA 

na auditoria de tais entidades. Contudo, elas não limitam nem reduzem a res-

ponsabilidade do auditor de aplicar e cumprir com as exigências das NBCs TA.
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Considerações específicas para entidade de pequeno porte

A66. Para fins de especificação das considerações adicionais para audito-

rias de entidades de pequeno porte, uma “entidade de pequeno porte” refe-

re-se à entidade que geralmente possui características qualitativas como:

(a) concentração de propriedade e administração em pequeno número de 

indivíduos (frequentemente um único indivíduo, uma pessoa natural ou outra 

empresa que controle a entidade, contanto que o proprietário exiba as carac-

terísticas qualitativas relevantes); e

(b) uma ou mais das seguintes situações:

(i) transações diretas ou não complicadas;

(ii) manutenção de registros simples;

(iii) poucas linhas de negócios e poucos produtos dentro das linhas de 

negócios;

(iv) poucos controles internos;

(v) poucos níveis de administração com responsabilidade por uma ampla 

série de controles; ou

(vi) poucos empregados, muitos deles com uma ampla série de funções.

Essas características qualitativas não são exaustivas, nem exclusivas de 

entidades de pequeno porte, e essas entidades não exibem necessariamente 

todas elas.

A67. As considerações específicas para entidades de pequeno porte inclu-

ídas nas NBCs TA foram desenvolvidas tendo em mente primariamente enti-

dades não listadas em bolsa. Algumas das considerações, porém, podem ser 

úteis em auditorias de entidades abertas de pequeno porte.

A68. As NBCs TA se referem ao proprietário de uma entidade de pequeno 

porte que está envolvido no dia a dia da administração da entidade como “só-

cio-diretor” ou “sócio-gerente”.
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Objetivos formulados em NBCs TA individuais (ver item 21)

A69. Cada NBC TA contém um ou mais objetivos que fornecem um vínculo 

entre as exigências e os objetivos gerais do auditor. Os objetivos nas NBCs TA 

individuais servem para focar o auditor no resultado desejado da NBC TA, ao 

mesmo tempo em que são específicos o suficiente para auxiliar o auditor a:

• entender o que precisa ser atingido e, quando necessário, o meio apro-

priado de fazê-lo; e

• decidir se algo mais precisa ser feito para que sejam cumpridos nas cir-

cunstâncias específicas da auditoria.

A70. Os objetivos (contidos nas NBCs TA de forma individual) devem ser 

entendidos no contexto dos objetivos gerais do auditor, formulados no item 

11 desta Norma. Como no caso dos objetivos gerais do auditor, a capacidade 

de cumprir um objetivo individual está igualmente sujeita às limitações ine-

rentes da auditoria.

A71. Ao usar os objetivos, exige-se que o auditor considere as inter-rela-

ções entre as NBCs TA. Isso porque, como indicado no item A53, as NBCs TA 

tratam, em alguns casos, de responsabilidades gerais e, em outras, da aplica-

ção dessas responsabilidades a tópicos específicos. Por exemplo, esta Norma 

exige que o auditor adote postura de ceticismo profissional; isso é necessário 

em todos os aspectos do planejamento e execução de uma auditoria, mas 

não se repete como requisito de cada NBC TA. Em um nível mais detalha-

do, a NBC TA 315 e a NBC TA 330 contêm, entre outros aspectos, objetivos 

e requisitos que tratam das responsabilidades do auditor na identificação e 

avaliação dos riscos de distorção relevante e pelo planejamento e execução 

de procedimentos adicionais de auditoria para responder aos riscos avaliados, 

respectivamente. Esses objetivos e requisitos são aplicados ao longo de toda 

a auditoria. Por exemplo, a NBC TA 540 pode se estender quanto à maneira 

como os objetivos e os requisitos das normas como a NBC TA 315 e a NBC TA 

330 devem ser aplicadas em relação ao tema da normas de auditoria, mas 

não os repete. Assim, no cumprimento do objetivo formulado na NBC TA 540, 

o auditor considera os objetivos e requisitos de outras NBCs TA relevantes.
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Uso dos objetivos para determinar a necessidade de procedimentos adi-

cionais de auditoria (ver item 21(a))

A72. Os requisitos das NBCs TA são planejados para possibilitar ao audi-

tor cumprir os objetivos especificados nas NBCs TA e, com isso, os objetivos 

gerais do auditor. Espera-se, portanto, a aplicação apropriada dos requisitos 

das NBCs TA pelo auditor, para a obtenção de uma base suficiente para o 

cumprimento dos objetivos pelo auditor. Contudo, como as circunstâncias 

dos trabalhos de auditoria variam amplamente e todas as circunstâncias não 

podem ser antecipadas, o auditor é responsável pela determinação dos pro-

cedimentos de auditoria necessários para satisfazer os requisitos das NBCs TA 

e cumprir os objetivos. Nas circunstâncias do trabalho, pode haver assuntos 

específicos que exigem que o auditor execute procedimentos de auditoria, 

além daqueles exigidos pelas NBCs TA, para cumprir os objetivos especifica-

dos nas NBCs TA.

Uso dos objetivos para avaliar se foi obtida evidência de auditoria apro-

priada e suficiente (ver item 21(b))

A73. Exige-se que o auditor use os objetivos para avaliar se foi obtida evi-

dência de auditoria apropriada e suficiente no contexto dos objetivos gerais 

do auditor. Se, como resultado, o auditor concluir que a evidência de auditoria 

não é suficiente e apropriada, então, o auditor pode seguir uma ou mais das 

seguintes abordagens, para cumprir a exigência do item 21(b):

• avaliar se foi, ou será, obtida evidência de auditoria relevante como re-

sultado do cumprimento de outras NBCs TA;

• estender o trabalho executado ao aplicar uma ou mais exigências; ou

• executar outros procedimentos julgados pelo auditor como necessários 

nas circunstâncias.

Quando nenhum dos procedimentos acima seja prático ou possível nas 

circunstâncias, o auditor não será capaz de obter evidência de auditoria apro-

priada e suficiente e as NBCs TA exigem que ele determine o efeito disso no 

seu relatório ou sobre a sua capacidade de completar o trabalho.
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Conformidade com requisitos relevantes

Requisitos relevantes (ver item 22)

A74. Em alguns casos, uma NBC TA (e, portanto, todos os seus requisitos) 

pode não ser relevante nas circunstâncias. Por exemplo, se a entidade não 

tem a função de auditoria interna, nenhum aspecto da NBC TA 610 – Utiliza-

ção do Trabalho de Auditoria Interna é relevante.

A75. Pode haver requisitos condicionais em uma NBC TA relevante. Tal re-

quisito é relevante quando as circunstâncias contempladas na exigência são 

aplicáveis e a condição existe. Em geral, a natureza condicional da exigência 

será explícita ou implícita, por exemplo:

• O requisito de modificar a opinião do auditor se houver uma limitação 

de alcance (NBC TA 705 – Modificações na Opinião do Auditor Indepen-

dente) representa uma exigência condicional explícita.

• O requisito de comunicar aos responsáveis pela governança (NBC TA 

265 – Comunicação de Deficiências do Controle Interno), as deficiências 

significativas no controle interno identificadas durante a auditoria, de-

pende da existência dessas deficiências significativas serem identifica-

das. De forma similar, a exigência de obtenção de evidência de auditoria 

apropriada e suficiente no que se refere à apresentação e divulgação da 

informação de segmentos em conformidade com a estrutura de relató-

rio financeiro aplicável (NBC TA 501 – Evidência de Auditoria - Consi-

derações Específicas para Itens Selecionados) depende de ser tal divul-

gação permitida ou exigida pela estrutura. Elas representam exigências 

condicionais implícitas.

Em alguns casos, o requisito pode ser expresso como sendo condicional a 

uma lei ou regulamentação aplicável. Por exemplo, o auditor pode ser reque-

rido a renunciar ao trabalho de auditoria, quando a renúncia seja possível de 

acordo com a lei ou regulamentação aplicável, ou o auditor pode ser reque-

rido a fazer algo, exceto se proibido por lei ou regulamentação. A permissão 

legal ou regulatória ou proibição pode ser explícita ou implícita.
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Abandono de requisito (ver item 23)

A76. A NBC TA 230 estabelece requisitos de documentação nas circuns-

tâncias excepcionais em que o auditor afasta-se de um requisito relevante 

(NBC TA 230, item 12). As NBCs TA não requerem o atendimento de exigên-

cia que não é relevante nas circunstâncias da auditoria.

Falha no cumprimento de um objetivo (ver item 24)

A77. A conclusão de que um objetivo foi cumprido ou não é um assunto 

que requer julgamento profissional do auditor. Esse julgamento leva em conta 

os resultados dos procedimentos de auditoria executados no cumprimento das 

exigências das NBCs TA, e a avaliação do auditor quanto à obtenção ou não 

de evidência de auditoria apropriada e suficiente e se há algo mais que pre-

cisa ser feito nas circunstâncias específicas da auditoria para o cumprimento 

dos objetivos formulados nas NBCs TA. Portanto, circunstâncias que podem 

dar origem a uma falha no cumprimento de um objetivo incluem aquelas que:

• impedem o auditor de cumprir com requisitos relevantes de uma NBC TA;

• têm como resultado não ser praticável ou possível para o auditor exe-

cutar os procedimentos adicionais de auditoria ou obter evidências de 

auditoria adicionais, como determinado a partir do uso dos objetivos, 

em conformidade com o item 21, por exemplo, devido à limitação nas 

evidências de auditoria disponíveis.

A78. A documentação de auditoria que cumpre as exigências da NBC TA 

230 e as exigências de documentação específicas de outras NBCs TA relevan-

tes fornecem evidências da base do auditor para uma conclusão a respeito do 

cumprimento dos objetivos gerais do auditor. Embora seja desnecessário que 

o auditor documente separadamente (em uma lista de verificação, por exem-

plo) o cumprimento de objetivos individuais, a documentação de uma falha 

em cumprir um objetivo o ajuda a avaliar se tal falha o impediu de cumprir os 

respectivos objetivos gerais de auditoria.
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NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE – NBC TA 
200 (R1), DE 19 DE AGOSTO DE 2016

Altera a NBC TA 200 que dispõe sobre os objetivos gerais do 
auditor independente e a condução da auditoria em conformi-
dade com normas de auditoria.

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, considerando o processo 

de convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade aos padrões interna-

cionais e que, mediante acordo firmado com a IFAC que autorizou, no Brasil, 

o CFC e o IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, como 

tradutores de suas normas e publicações, outorgando os direitos de realizar 

tradução, publicação e distribuição das normas internacionais em formato 

eletrônico, no exercício de suas atribuições legais e regimentais e com funda-

mento no disposto na alínea “f” do Art. 6º do Decreto-Lei n. 9.295/1946, al-

terado pela Lei n. 12.249/2010, faz saber que foi aprovada em seu Plenário a 

seguinte Norma Brasileira de Contabilidade (NBC), elaborada de acordo com 

a sua equivalente internacional ISA 200 da IFAC:

1. Altera a definição “demonstrações contábeis” do item 13 e inclui 

os itens A1 e seu título e A2 na NBC TA 200 – Objetivos Gerais do Au-

ditor Independente e a Condução da Auditoria em Conformidade com 

Normas de Auditoria, com as seguintes redações:

13. Para fins das NBC TAs, os seguintes termos possuem os significados 

atribuídos a seguir:

(...)

(f) Demonstrações contábeis são a representação estruturada de informa-

ções financeiras históricas, incluindo divulgações, com a finalidade de infor-

mar os recursos econômicos ou as obrigações da entidade em determinada 

data no tempo ou as mutações de tais recursos ou obrigações durante um 

período de tempo em conformidade com a estrutura de relatório financei-

ro. O termo “demonstrações contábeis” refere-se normalmente ao conjunto 
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completo de demonstrações contábeis como determinado pela estrutura de 

relatório financeiro aplicável, mas também pode referir-se a quadros isolados 

das demonstrações contábeis. As divulgações compreendem informações ex-

plicativas ou descritivas, elaboradas conforme requeridas, permitidas expres-

samente ou de outra forma pela estrutura de relatório financeiro aplicável, 

incluídas nas demonstrações contábeis, ou nas notas explicativas, ou incor-

poradas por referência cruzada (ver itens Al e A2).

(...)

Demonstrações contábeis (ver item 13(f))

A1. Algumas estruturas de relatórios financeiros podem referir-se aos 

recursos econômicos ou às obrigações da entidade em outros termos. Por 

exemplo, eles podem ser denominados ativos e passivos da entidade, e a 

diferença residual entre eles também pode ser denominada patrimônio ou 

patrimônio líquido.

A2. Informações explicativas ou descritivas que devem ser incluídas nas 

demonstrações contábeis de acordo com a estrutura de relatório financeiro 

aplicável podem ser incorporadas nelas por referência cruzada com informa-

ções em outro documento, como relatório da administração ou relatório de 

risco. “Incorporadas nelas por referência cruzada” significa cruzar a referên-

cia das demonstrações contábeis para outro documento, e não do outro do-

cumento para as demonstrações contábeis. Quando a estrutura de relatório 

financeiro aplicável não proíbe expressamente o uso de referência cruzada ou 

quando as informações explicativas ou descritivas podem ser encontradas, e 

as informações forem adequadamente incluídas como referência cruzada, as 

informações devem fazer parte das demonstrações contábeis.

2. Em razão da inclusão dos itens A1 e A2, a numeração existente é renu-

merada em ordem sequencial, ou seja, A1 para A3, A2 para A4, A3 para A5, e 

assim sucessivamente. Além disso, as referências em outras normas também 

são ajustadas em função dessas alterações de numeração.
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3. Em razão dessas alterações, as disposições não alteradas desta nor-

ma são mantidas e a sigla da NBC TA 200, publicada no DOU, Seção 1, de 

3/12/2009, passa a ser NBC TA 200 (R1).

4. As alterações desta norma entram em vigor na data de sua publicação, 

aplicando-se às auditorias de demonstrações contábeis para períodos que se 

findam em, ou após, 31 de dezembro de 2016.

Brasília, 19 de agosto de 2016.

Contador José Martonio Alves Coelho

Presidente
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NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE, NBC TA 
810, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2017

Dá nova redação à NBC TA 810 que dispõe sobre trabalhos para a 
emissão de relatório sobre demonstrações contábeis condensadas.

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, considerando o processo 

de convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade aos padrões interna-

cionais e que, mediante acordo firmado com a IFAC que autorizou, no Brasil, 

o CFC e o IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, como 

tradutores de suas normas e publicações, outorgando os direitos de realizar 

tradução, publicação e distribuição das normas internacionais em formato 

eletrônico, no exercício de suas atribuições legais e regimentais e com funda-

mento no disposto na alínea “f” do Art. 6º do Decreto-Lei n. 9.295/1946, al-

terado pela Lei n. 12.249/2010, faz saber que foi aprovada em seu Plenário a 

seguinte Norma Brasileira de Contabilidade (NBC), elaborada de acordo com 

a sua equivalente internacional ISA 810 da IFAC:

NBC TA 810 – TRABALHOS PARA A EMISSÃO DE RELATÓRIO SO-

BRE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONDENSADAS

Sumário Item

INTRODUÇÃO

Alcance 1

Data de vigência 2

OBJETIVO 3

DEFINIÇÕES 4

REQUISITOS

Aceitação do trabalho 5 – 7

Natureza dos procedimentos 8

Forma da opinião 9 – 11

Época do trabalho e eventos subsequentes à data do relatório do auditor independente sobre as 
demonstrações contábeis auditadas

12 – 13

Informações em documentos que contenham demonstrações contábeis condensadas 14 – 15
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Relatório do auditor independente sobre demonstrações contábeis condensadas 16 – 21

Restrição sobre distribuição, ou uso, ou alerta aos leitores para a base de apresentação das 
demonstrações contábeis condensadas

22

Informações comparativas 23 – 24

Informações suplementares não auditadas apresentadas com as demonstrações contábeis con-
densadas

25

Associação do auditor (com informações condensadas) 26 – 27

APLICAÇÃO E OUTROS MATERIAIS EXPLICATIVOS

Aceitação do trabalho A1 – A7

Avaliação da disponibilização das demonstrações contábeis auditadas A8

Forma da opinião A9

Época do trabalho e eventos subsequentes à data do relatório do auditor independente sobre as 
demonstrações contábeis auditadas

A10

Informações em documentos que contenham demonstrações contábeis condensadas A11 – A16

Relatório do auditor independente sobre demonstrações contábeis condensadas A17 – A23

Informações comparativas A24 – A25

Informações suplementares não auditadas apresentadas com as demonstrações contábeis con-
densadas

A26

Associação do auditor (com informações condensadas) A27

Apêndice: Exemplos de relatórios do auditor independente sobre demonstrações contábeis con-
densadas

Esta norma deve ser lida juntamente com a NBC TA 200 – Objetivos Gerais 

do Auditor Independente e a Condução da Auditoria em Conformidade com 

Normas de Auditoria.
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Introdução

Alcance

1. Esta norma trata das responsabilidades do auditor independente rela-

cionadas com o trabalho para a emissão de relatório sobre demonstrações 

contábeis condensadas derivadas de demonstrações contábeis auditadas de 

acordo com as normas de auditoria pelo mesmo auditor.

Data de vigência

2. Esta norma deve ser aplicada, a partir de sua publicação, nos trabalhos 

para a emissão de relatório sobre demonstrações contábeis condensadas de 

períodos findos em, ou após, 31 de dezembro de 2016.

Objetivo

3. Os objetivos do auditor são:

(a) determinar se é apropriado aceitar o trabalho de emissão de relatório 

de auditoria independente sobre demonstrações contábeis condensadas; e

(b) se contratado para emitir relatório sobre demonstrações contábeis 

condensadas:

(i) formar uma opinião sobre demonstrações contábeis condensadas com 

base na avaliação das conclusões alcançadas pela evidência de auditoria obtida; e

(ii) expressar claramente essa opinião por meio de relatório por escrito 

que também descreve a base para a referida opinião.

Definições

4. Para fins das normas de auditoria, os termos a seguir possuem os se-

guintes significados:

(a) Critérios aplicados são os critérios aplicados pela administração na 

elaboração das demonstrações contábeis condensadas.
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(b) Demonstrações contábeis auditadas são aquelas demonstrações (com-

pletas) que foram auditadas (item 13(f) da NBC TA 200) pelo auditor de acor-

do com as normas de auditoria e das quais são derivadas as demonstrações 

contábeis condensadas.

(c) Demonstrações contábeis condensadas são informações contábeis his-

tóricas derivadas de demonstrações contábeis (completas), porém menos 

detalhadas do que essas últimas. Todavia, continuam a fornecer uma re-

presentação estruturada consistente com aquela fornecida pelas demonstra-

ções contábeis completas da entidade, contendo os recursos econômicos ou 

obrigações em determinado momento ou as modificações ocorridas durante 

um período de tempo (ver item 13(f) da NBC TA 200). Diferentes jurisdições 

podem utilizar terminologia diferente para descrever essas informações con-

tábeis históricas.

Requisitos

Aceitação do trabalho

5. O auditor somente deve aceitar um trabalho para emitir relatório de au-

ditoria independente sobre demonstrações contábeis condensadas de acordo 

com esta norma quando ele também tiver sido contratado para conduzir a au-

ditoria, de acordo com as normas de auditoria, das demonstrações contábeis 

(completas) que serviram de base ou das quais foram derivadas as demons-

trações contábeis condensadas (ver item A1).

6. Antes de aceitar o trabalho para emitir relatório de auditoria independen-

te sobre demonstrações contábeis condensadas, o auditor deve (ver item A2):

(a) determinar se os critérios aplicados são aceitáveis (ver itens A3 a A7);

(b) obter a concordância da administração de que ela reconhece e entende 

sua responsabilidade:

(i) pela elaboração das demonstrações contábeis condensadas de acordo 

com os critérios aplicados;
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(ii) por fazer com que as demonstrações contábeis auditadas estejam dispo-

níveis aos usuários previstos das demonstrações contábeis condensadas sem 

qualquer dificuldade indevida (ou, se lei ou regulamento determine que as de-

monstrações contábeis auditadas não precisam ser disponibilizadas aos usuá-

rios previstos das demonstrações contábeis condensadas e estabelece critérios 

para a elaboração das demonstrações contábeis condensadas, a lei ou o regu-

lamento deve ser mencionado nas demonstrações contábeis condensadas); e

(iii) por incluir o relatório do auditor independente sobre as demonstra-

ções contábeis condensadas em qualquer documento que contenha as de-

monstrações contábeis condensadas e indique que o auditor emitiu relatório 

sobre elas;

(c) obter concordância da administração sobre a forma da opinião a ser 

expressa sobre as demonstrações contábeis condensadas (ver itens 9 a 11).

7. Se o auditor concluir que os critérios aplicados são inaceitáveis ou não 

consegue obter a concordância da administração especificada no item 6(b), o 

auditor não deve aceitar o trabalho para emitir relatório de auditoria indepen-

dente sobre demonstrações contábeis condensadas, a menos que requerido 

por lei ou regulamento. O trabalho de auditoria conduzido de acordo com 

essa lei ou esse regulamento não cumpre esta norma. Consequentemente, o 

relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis conden-

sadas não deve indicar que o trabalho foi conduzido de acordo com esta nor-

ma. O auditor deve incluir referência apropriada sobre esse fato nos termos 

da contratação. O auditor deve determinar, também, o efeito que isso pode 

ter sobre o trabalho de auditoria das demonstrações contábeis das quais são 

derivadas as demonstrações contábeis condensadas.

Natureza dos procedimentos

8. O auditor deve executar os seguintes procedimentos e quaisquer outros 

procedimentos que ele considerar necessário para fundamentar sua opinião 

sobre as demonstrações contábeis condensadas:
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(a) avaliar se as demonstrações contábeis condensadas divulgam sua na-

tureza condensada e identificam adequadamente as demonstrações contá-

beis auditadas;

(b) quando as demonstrações contábeis condensadas não estão acompa-

nhadas das demonstrações contábeis auditadas, avaliar se elas descrevem 

claramente:

(i) quem disponibilizou ou onde foram disponibilizadas as demonstrações 

contábeis auditadas; ou

(ii) a lei ou o regulamento que especifica que as demonstrações contábeis 

auditadas não precisam ser disponibilizadas aos usuários previstos das de-

monstrações contábeis condensadas e estabelece os critérios para a elabora-

ção das demonstrações contábeis condensadas;

(c) avaliar se as demonstrações contábeis condensadas divulgam adequa-

damente os critérios aplicados;

(d) comparar as demonstrações contábeis condensadas com as respec-

tivas informações nas demonstrações contábeis auditadas para determinar 

se as demonstrações contábeis condensadas correspondem às respectivas 

informações nas demonstrações contábeis auditadas ou podem ser refeitas a 

partir delas;

(e) avaliar se as demonstrações contábeis condensadas foram elaboradas 

de acordo com os critérios aplicados;

(f) avaliar, considerando o objetivo das demonstrações contábeis conden-

sadas, se essas demonstrações contêm as informações necessárias e se elas 

estão em nível de agregação apropriado, de modo a não serem enganosas 

nas circunstâncias;

(g) avaliar se as demonstrações contábeis auditadas estão disponíveis 

para os usuários previstos das demonstrações contábeis condensadas sem 

qualquer dificuldade indevida, a menos que lei ou regulamento determine que 

elas não precisam ser disponibilizadas e estabeleça os critérios para a elabo-

ração das demonstrações contábeis condensadas (ver item A8).
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Forma da opinião

9. Quando o auditor concluir que uma opinião sem modificações sobre 

as demonstrações contábeis condensadas é adequada, a opinião do auditor 

deve, a menos que de outra forma requerido por lei ou regulamento, usar 

uma das seguintes frases (ver item A9):

(a) “as demonstrações contábeis condensadas são consistentes, em todos 

os aspectos relevantes, com as demonstrações contábeis auditadas, de acor-

do com (os critérios aplicados)”, que é a forma recomendada no Brasil; ou

(b) “as demonstrações contábeis condensadas são um resumo adequado das 

demonstrações contábeis auditadas, de acordo com (os critérios aplicados)”.

10. Se lei ou regulamento determinar que o texto da opinião sobre as de-

monstrações contábeis condensadas tenha termos diferentes dos descritos no 

item 9, o auditor deve:

(a) aplicar os procedimentos descritos no item 8 e quaisquer procedimen-

tos adicionais necessários para permitir que ele expresse a opinião na forma 

requerida; e

(b) avaliar se os usuários das demonstrações contábeis condensadas po-

deriam não entender a opinião do auditor sobre as demonstrações contábeis 

condensadas e, em caso positivo, se uma explicação adicional no seu relatório 

de auditoria independente sobre as demonstrações contábeis condensadas 

pode reduzir possíveis mal-entendidos.

11. Se, no caso do item 10(b), o auditor concluir que explicação adicional 

no seu relatório sobre as demonstrações contábeis condensadas não pode 

reduzir possíveis mal-entendidos, o auditor não deve aceitar o trabalho de 

auditoria, a menos que requerido por lei ou regulamento. O trabalho de au-

ditoria conduzido de acordo com essa lei ou esse regulamento não cumpre 

esta norma. Consequentemente, o relatório do auditor independente sobre 

demonstrações contábeis condensadas não deve indicar que o trabalho foi 

conduzido de acordo com esta norma.
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Época do trabalho e eventos subsequentes à data do relatório do 

auditor independente sobre as demonstrações contábeis auditadas

12. O relatório do auditor independente sobre demonstrações contábeis 

condensadas pode ter data posterior à data do relatório do auditor inde-

pendente sobre as demonstrações contábeis auditadas (completas). Nesses 

casos, o relatório do auditor independente sobre demonstrações contábeis 

condensadas deve afirmar que elas não refletem os efeitos de eventos que 

ocorreram após a data do relatório sobre as demonstrações contábeis audita-

das (completas) (ver item A10).

13. O auditor pode tomar conhecimento de fatos que existiam na data 

do seu relatório sobre as demonstrações contábeis auditadas, mas sobre os 

quais ele não tinha conhecimento anteriormente. Nesses casos, o auditor não 

deve emitir seu relatório sobre as demonstrações contábeis condensadas até 

que ele conclua sobre esses fatos em relação às demonstrações contábeis 

auditadas de acordo com a NBC TA 560.

Informações em documentos que contenham demonstrações con-

tábeis condensadas

14. O auditor deve ler as informações incluídas no documento que contenha 

demonstrações contábeis condensadas e o seu relatório para identificar incon-

sistências relevantes, se houver, e considerar se existe inconsistência relevante 

entre essas informações e as demonstrações contábeis condensadas.

15. Se o auditor identificar inconsistência relevante, o auditor deve discutir 

o assunto com a administração e determinar se as demonstrações contábeis 

condensadas ou as informações incluídas no documento que contém demons-

trações contábeis condensadas e o seu relatório precisam ser revisadas. Se o 

auditor determinar que as informações precisam ser revisadas e a adminis-

tração se recusar a revisá-las conforme necessário, o auditor deve tomar as 
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medidas apropriadas nas circunstâncias, incluindo considerar as implicações 

para o seu relatório do auditor independente sobre as demonstrações contá-

beis condensadas (ver itens A11 a A16).

Relatório do auditor independente sobre demonstrações contábeis 

condensadas

Elementos do relatório do auditor independente

16. O relatório do auditor independente sobre demonstrações contábeis 

condensadas deve incluir os elementos do item A23. Os itens 19 e 20 que 

tratam dos relatórios com modificações sobre as demonstrações auditadas 

(completas) requerem inclusão de outros elementos no relatório além dos 

abaixo listados:

(a) título indicando claramente que é o relatório do auditor independente 

(ver item A17);

(b) destinatário (ver item A18);

(c) identificação das demonstrações contábeis condensadas sobre as quais 

o auditor está emitindo relatório, incluindo o título de cada demonstração in-

cluída nas demonstrações contábeis condensadas (ver item A19);

(d) identificação das demonstrações contábeis auditadas;

(e) observado o item 20, expressão clara da opinião (ver itens 9 a 11);

(f) declaração indicando que as demonstrações contábeis condensadas 

não contemplam todas as divulgações requeridas pela estrutura de relatório 

financeiro aplicada na elaboração das demonstrações contábeis auditadas e 

que a leitura das demonstrações contábeis condensadas e do respectivo rela-

tório do auditor não substitui a leitura das demonstrações contábeis audita-

das (completas) e do respectivo relatório do auditor;

(g) quando aplicável, a demonstração requerida pelo item 12;
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(h) referência ao relatório do auditor sobre as demonstrações contábeis 

auditadas, a data desse relatório e, observados os itens 19 e 20, o fato de 

que a opinião sem modificações foi expressa sobre as demonstrações con-

tábeis auditadas;

(i) descrição da responsabilidade da administração pelas demonstrações 

contábeis condensadas, explicando que a administração é responsável pela 

elaboração das demonstrações contábeis condensadas de acordo com os cri-

térios aplicados;

(j) declaração de que o auditor é responsável por expressar opinião, com 

base nos procedimentos conduzidos de acordo com esta norma, sobre se as 

demonstrações contábeis condensadas são consistentes, em todos os aspec-

tos relevantes (ou são um resumo adequado), com as demonstrações contá-

beis auditadas;

(k) registro da firma de auditoria e do profissional no Conselho Regional 

de Contabilidade (CRC) e assinatura do auditor;

(l) endereço do auditor;

(m) data do relatório do auditor (ver item A20).

17. Se o destinatário das demonstrações contábeis condensadas não é 

o mesmo que o destinatário do relatório de auditoria independente sobre 

as demonstrações contábeis auditadas (completas), o auditor deve avaliar a 

adequação de utilizar um destinatário diferente (ver item A18).

18. O auditor não deve datar o seu relatório sobre as demonstrações con-

tábeis condensadas antes (ver item A20):

(a) da data em que o auditor obteve evidência de auditoria apropriada 

e suficiente para servir de base para a opinião, incluindo evidência que as 

demonstrações contábeis condensadas foram elaboradas e as pessoas com 

autoridade reconhecida afirmaram que assumem a responsabilidade sobre 

essas demonstrações contábeis; e

(b) da data do relatório do auditor independente sobre as demonstrações 

contábeis auditadas.
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Referência ao relatório do auditor independente sobre as demonstrações 

contábeis auditadas (ver item A23).

19. Quando o relatório do auditor independente sobre as demonstrações 

contábeis auditadas incluir:

(a) opinião com ressalva de acordo com a NBC TA 705;

(b) parágrafo de ênfase ou parágrafo de outros assuntos de acordo com a 

NBC TA 706;

(c) seção “Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacio-

nal”, de acordo com a NBC TA 570, item 22;

(d) comunicação dos principais assuntos de auditoria, de acordo com a 

NBC TA 701; ou

(e) declaração que descreve distorção relevante não corrigida das outras 

informações, de acordo com a NBC TA 720;

o auditor está satisfeito de que as demonstrações contábeis condensadas 

são consistentes, em todos os aspectos relevantes, com as demonstrações 

contábeis auditadas ou são um resumo adequado das demonstrações contá-

beis auditadas, de acordo com os critérios aplicados, o relatório do auditor in-

dependente sobre as demonstrações contábeis condensadas deve, além dos 

elementos do item 16:

(i) afirmar que o relatório do auditor independente sobre as demonstra-

ções contábeis auditadas (completas) inclui opinião com ressalva, parágrafo 

de ênfase, parágrafo de outros assuntos, seção “Incerteza relevante relacio-

nada com a continuidade operacional”, comunicação dos principais assuntos 

de auditoria ou declaração que descreve distorção relevante não corrigida das 

outras informações (ver item A21); e

(ii) descrever (ver item A22):

a. a base para a opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis 

auditadas e o respectivo efeito, se houver, sobre as demonstrações contábeis 

condensadas;
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b. o assunto mencionado no parágrafo de ênfase, no parágrafo de outros 

assuntos ou na seção “Incerteza relevante relacionada com a continuidade 

operacional” no relatório do auditor sobre as demonstrações contábeis audi-

tadas; e os respectivos efeitos, se houver, sobre as demonstrações contábeis 

condensadas; ou c. a distorção relevante não corrigida das outras informa-

ções e os respectivos efeitos, se houver, sobre as informações incluídas no 

documento que contém demonstrações contábeis condensadas e o respectivo 

relatório do auditor (ver item A15).

20. Quando o relatório do auditor independente sobre as demonstrações 

contábeis auditadas contém opinião adversa ou abstenção de opinião, o rela-

tório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis condensa-

das deve, além dos elementos do item 16:

(a) afirmar que o relatório do auditor independente sobre as demonstra-

ções contábeis auditadas contém opinião adversa ou abstenção de opinião;

(b) descrever a base para a opinião adversa ou para a abstenção de opi-

nião; e

(c) afirmar que, em decorrência da opinião adversa ou abstenção de opi-

nião sobre as demonstrações contábeis auditadas, é inapropriado expressar 

uma opinião sobre as demonstrações contábeis condensadas (ver item A23).

Opinião com modificação sobre demonstrações contábeis condensadas

21. Se as demonstrações contábeis condensadas não são consistentes, 

em todos os aspectos relevantes, com as demonstrações contábeis auditadas 

(completas) ou não são um resumo adequado dessas demonstrações contábeis 

auditadas, de acordo com os critérios aplicados, e a administração não concor-

da em fazer as modificações necessárias, o auditor deve expressar uma opinião 

adversa sobre as demonstrações contábeis condensadas (ver item A23).
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Restrição sobre distribuição, ou uso, ou alerta aos leitores para a 

base de apresentação das demonstrações contábeis condensadas

22. No caso de haver restrição sobre a distribuição ou o uso do relatório 

do auditor independente sobre as demonstrações contábeis auditadas (com-

pletas) ou um alerta aos leitores no relatório do auditor independente sobre 

essas demonstrações de que elas foram elaboradas de acordo com a estrutu-

ra conceitual de contabilidade para propósitos especiais, o auditor deve incluir 

restrição similar ou alerta semelhante no seu relatório sobre as demonstra-

ções contábeis condensadas.

Informações comparativas

23. Se as demonstrações contábeis auditadas contêm informações com-

parativas, mas as demonstrações contábeis condensadas não, o auditor deve 

determinar se essa omissão é razoável nas circunstâncias do trabalho. O au-

ditor deve determinar o efeito da omissão não razoável sobre o seu relatório 

sobre as demonstrações contábeis condensadas (ver item A24).

24. Se as demonstrações contábeis condensadas contêm informações 

comparativas sobre as quais o relatório foi emitido por outro auditor, o rela-

tório do auditor independente sobre demonstrações contábeis condensadas 

também deve conter os assuntos que a NBC TA 710 requer que o auditor in-

clua no relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis 

auditadas (completas) (ver item A25 e a NBC TA 710 que trata de informa-

ções comparativas).

Informações suplementares não auditadas apresentadas com as 

demonstrações contábeis condensadas

25. O auditor deve avaliar se as informações suplementares não audi-

tadas, apresentadas com as demonstrações contábeis condensadas, estão 

claramente diferenciadas das demonstrações contábeis condensadas. Se o 
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auditor concluir que a apresentação pela entidade, das informações suple-

mentares não auditadas, não está claramente diferenciada das demonstra-

ções contábeis condensadas, o auditor deve pedir que a administração altere 

a forma de apresentação das informações suplementares não auditadas. No 

caso de recusa da administração, o auditor deve explicar no seu relatório 

sobre as demonstrações contábeis condensadas que essas informações não 

estão cobertas por esse relatório (ver item A26).

Associação do auditor (com informações condensadas)

26. Se o auditor tomar conhecimento que a entidade planeja incluir afir-

mação de que ele emitiu relatório sobre as demonstrações contábeis conden-

sadas em documento que contenha essas demonstrações contábeis conden-

sadas, mas não planeja incluir o respectivo relatório do auditor independente, 

o auditor deve requerer que a administração inclua, também, o seu relatório 

no documento. Se a administração não o fizer, o auditor deve determinar e 

tomar outras medidas apropriadas para evitar que a administração faça uma 

associação inadequada do auditor com as demonstrações contábeis conden-

sadas nesse documento (ver item A27).

27. O auditor pode ser contratado para emitir relatório sobre as demons-

trações contábeis da entidade e não ser contratado para emitir relatório sobre 

demonstrações contábeis condensadas. Se, nesse caso, o auditor tomar co-

nhecimento que a entidade planeja fazer uma declaração em documento que 

se refere ao auditor e ao fato que as demonstrações contábeis condensadas 

são derivadas das demonstrações contábeis (completas) auditadas pelo audi-

tor, o auditor deve estar satisfeito que:

(a) a referência ao auditor foi feita no contexto do relatório do auditor in-

dependente sobre as demonstrações contábeis auditadas; e

(b) a declaração não propicia a impressão de que o auditor emitiu relatório 

sobre as demonstrações contábeis condensadas.
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Se as alíneas (a) ou (b) não forem atendidas, o auditor deve solicitar que a 

administração altere a declaração para que sejam atendidos, ou não faça refe-

rência ao auditor no documento. Alternativamente, a entidade pode contratar 

o auditor para emitir relatório sobre as demonstrações contábeis condensa-

das e incluir o respectivo relatório do auditor independente no documento. Se 

a administração não alterar a declaração, não excluir a referência ao auditor 

ou não incluir o relatório do auditor independente sobre as demonstrações 

contábeis condensadas no documento que contenha essas demonstrações, o 

auditor deve informar à administração que discorda da referência a ele, assim 

como deve determinar e tomar outras medidas apropriadas para evitar que a 

administração faça referência inapropriada ao auditor (ver item A27).

Vigência

Esta norma deve ser aplicada, a partir de sua publicação, nos trabalhos 

para a emissão de relatório sobre demonstrações contábeis condensadas de 

períodos findos em, ou após, 31 de dezembro de 2016, e revoga a Resolução 

CFC n. 1.238/2009, publicada no DOU, Seção 1, de 4/12/2009.

Brasília, 17 de fevereiro de 2017.

Contador José Martonio Alves Coelho

Presidente
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Ata CFC n. 1.026.

Aplicação e outros materiais explicativos

Aceitação do trabalho (ver itens 5 e 6)

A1. A auditoria das demonstrações contábeis de que derivaram as de-

monstrações contábeis condensadas fornece ao auditor o conhecimento ne-

cessário para desempenhar suas responsabilidades em relação às demons-

trações contábeis condensadas de acordo com esta norma. A aplicação desta 

norma não fornece evidência de auditoria apropriada e suficiente para servir 

de base para a opinião sobre as demonstrações contábeis condensadas se o 

auditor não tiver auditado também as demonstrações contábeis de que deri-

varam as demonstrações contábeis condensadas.

A2. A concordância da administração com os assuntos descritos no item 6 

pode ser evidenciada por sua aceitação por escrito dos termos da contratação.

Critérios (ver item 6(a))

A3. A elaboração de demonstrações contábeis condensadas requer que a 

administração determine as informações que precisam ser refletidas nas de-

monstrações contábeis condensadas de modo que elas sejam consistentes, 

em todos os aspectos relevantes, representando um resumo adequado das 

demonstrações contábeis auditadas. Pelo fato das demonstrações contábeis 

condensadas, por sua natureza, conterem informações agregadas e divul-

gações não detalhadas, há risco maior de que elas não contenham as infor-

mações necessárias para que não sejam enganosas nas circunstâncias. Esse 

risco aumenta quando não existem critérios estabelecidos para a elaboração 

de demonstrações contábeis condensadas.

A4. Os fatores que podem afetar a determinação do auditor sobre a acei-

tabilidade dos critérios aplicados incluem:

• natureza da entidade;

• objetivo das demonstrações contábeis condensadas;
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• necessidade de informação dos usuários previstos das demonstrações 

contábeis condensadas; e

• se os critérios a serem aplicados resultam em demonstrações contábeis 

condensadas que não sejam enganosas nas circunstâncias.

A5. Os critérios para a elaboração das demonstrações contábeis condensa-

das podem ser estabelecidos por organização normativa autorizada ou reco-

nhecida, ou ainda por lei ou regulamento. Da mesma forma que nas demons-

trações contábeis (completas), conforme explicado na NBC TA 210, itens A3, 

A8 e A9, o auditor pode presumir que esses critérios são aceitáveis. No Brasil, 

ainda não existe critério estabelecido a esse respeito.

A6. Quando não existem critérios estabelecidos para a elaboração de de-

monstrações contábeis condensadas, os critérios podem ser desenvolvidos 

pela administração, por exemplo, com base na prática em setor específico. Os 

critérios que são aceitáveis nas circunstâncias resultam em demonstrações 

contábeis condensadas que:

(a) divulguem adequadamente sua natureza condensada e identifiquem 

as demonstrações contábeis auditadas (completas);

(b) descrevam claramente quem disponibilizou ou de onde foram dispo-

nibilizadas as demonstrações contábeis auditadas, assim como se a lei ou o 

regulamento prevê que as demonstrações contábeis auditadas não precisam 

ser disponibilizadas aos usuários previstos das demonstrações contábeis con-

densadas e estabelece os critérios para a elaboração dessas demonstrações 

contábeis condensadas, a referida lei ou o referido regulamento;

(c) divulguem adequadamente os critérios aplicados;

(d) correspondam às respectivas informações nas demonstrações contá-

beis auditadas ou podem ser refeitas a partir delas; e

(e) considerando o objetivo das demonstrações contábeis condensadas, 

contenham as informações necessárias e estejam em nível de agregação 

apropriado, de modo a não serem enganosas nas circunstâncias.
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A7. A adequada divulgação da natureza resumida das demonstrações con-

tábeis condensadas e a identificação das demonstrações contábeis auditadas, 

conforme mencionado no item A6(a), pode ser fornecida, por exemplo, por 

título como “Demonstrações contábeis condensadas elaboradas a partir das 

demonstrações contábeis auditadas para o exercício findo em 31 de dezem-

bro de 20X1”.

Avaliação da disponibilização das demonstrações contábeis audi-

tadas (ver item 8(g))

A8. A avaliação do auditor sobre se as demonstrações contábeis auditadas 

estão disponíveis aos usuários previstos das demonstrações contábeis con-

densadas sem qualquer dificuldade indevida é afetada por fatores como:

• se as demonstrações contábeis condensadas descrevem claramente 

quem disponibilizou ou onde foram disponibilizadas as demonstrações 

contábeis auditadas;

• se as demonstrações contábeis auditadas estão em registro público; ou

• se a administração estabeleceu o processo pelo qual os usuários previs-

tos das demonstrações contábeis condensadas podem ter pronto acesso 

às demonstrações contábeis auditadas.

Forma da opinião (ver item 9)

A9. A conclusão de que a opinião sem modificações sobre as demonstra-

ções contábeis condensadas é adequada, baseada na avaliação da evidência 

obtida mediante a execução dos procedimentos do item 8, permite ao auditor 

expressar uma opinião contendo uma das frases do item 9. A decisão do au-

ditor sobre qual das frases utilizar pode ser afetada pela prática geralmente 

aceita na jurisdição específica.

Época do trabalho e eventos subsequentes à data do relatório do 

auditor independente sobre as demonstrações contábeis auditadas 

(ver item 12)
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A10. Os procedimentos descritos no item 8 são frequentemente execu-

tados durante ou imediatamente após a auditoria das demonstrações con-

tábeis. Quando o auditor emite relatório sobre as demonstrações contábeis 

condensadas após a conclusão da auditoria das demonstrações contábeis, o 

auditor não precisa obter evidência adicional de auditoria sobre as demons-

trações contábeis auditadas, ou emitir relatório sobre os efeitos de eventos 

que ocorreram após a data do relatório do auditor independente sobre as 

demonstrações contábeis auditadas uma vez que demonstrações contábeis 

condensadas derivam das demonstrações contábeis auditadas e não são uma 

atualização delas.

Informações em documentos que contenham demonstrações con-

tábeis condensadas (ver itens 14 e 15)

A11. A NBC TA 720 trata das responsabilidades do auditor relacionadas 

com as outras informações na auditoria de demonstrações contábeis. No con-

texto da NBC TA 720, outras informações são informações financeiras ou não 

financeiras (que não as demonstrações contábeis e o respectivo relatório do 

auditor) incluídas no relatório anual da entidade. O relatório anual contém ou 

acompanha as demonstrações contábeis e o respectivo relatório do auditor.

A12. Por outro lado, os itens 14 e 15 tratam das responsabilidades do au-

ditor em relação a outras informações incluídas em documento que também 

contém as demonstrações contábeis condensadas e o respectivo relatório do 

auditor. Essas informações podem incluir:

• alguns ou todos os assuntos tratados nas outras informações incluídas 

no relatório anual (por exemplo, quando as demonstrações contábeis 

condensadas e o respectivo relatório do auditor estão incluídos no rela-

tório anual condensado); ou

• assuntos que não são tratados nas outras informações incluídas no re-

latório anual.
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A13. Ao ler as informações incluídas em documento que contenha as de-

monstrações contábeis condensadas e o respectivo relatório do auditor, o 

auditor pode tomar conhecimento de que essas informações são enganosas 

e pode precisar tomar medidas apropriadas. As exigências éticas relevantes 

requerem que o auditor evite estar conscientemente associado com informa-

ções que ele acredita conter declaração relevantemente falsa ou enganosa ou 

declarações ou informações fornecidas de maneira leviana, ou que omitem ou 

ocultam informações que devem ser incluídas nos casos em que essa omissão 

ou ocultação seria enganosa (ver item 110.2 da NBC PG 100).

Informações em documento que contém demonstrações contábeis con-

densadas que tratam de alguns ou todos os assuntos tratados nas outras 

informações incluídas no relatório anual

A14. Quando informações incluídas em documento que contém demons-

trações contábeis condensadas e o respectivo relatório do auditor tratam de 

alguns ou todos os assuntos abordados nas outras informações incluídas no 

relatório anual, o trabalho conduzido em relação àquelas outras informações 

de acordo com a NBC TA 720 pode ser adequado para fins dos itens 14 e 15.

A15. Quando distorção relevante não corrigida em outras informações for 

identificada no relatório do auditor sobre as demonstrações contábeis audita-

das e essa distorção relevante não corrigida estiver relacionada com um as-

sunto tratado nas informações em documento que contenha demonstrações 

contábeis condensadas e o respectivo relatório do auditor, pode existir incon-

sistência relevante entre as demonstrações contábeis condensadas e essas 

informações ou essas informações podem ser enganosas.

Informações em documento que contém demonstrações contábeis con-

densadas que tratam de assuntos não tratados nas outras informações inclu-

ídas no relatório anual

A16. A NBC TA 720, adaptada conforme necessário nas circunstâncias, 

pode ser útil para o auditor na determinação das medidas apropriadas para 

responder à recusa da administração em fazer as revisões necessárias das 

informações, incluindo a consideração das implicações para o seu relatório 

sobre as demonstrações contábeis condensadas.
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Relatório do auditor independente sobre demonstrações contábeis 

condensadas

Elementos do relatório do auditor

Título (ver item 16(a))

A17. O título, indicando que o relatório é o relatório do auditor independen-

te, por exemplo, “Relatório do auditor independente”, afirma que o auditor sa-

tisfez todas as exigências éticas relevantes relativas à independência. Isso di-

ferencia o relatório do auditor independente dos relatórios emitidos por outros.

Destinatário (ver itens 16(b) e 17)

A18. Os fatores que podem afetar a avaliação do auditor sobre a adequa-

ção do destinatário das demonstrações contábeis condensadas incluem os 

termos da contratação, a natureza da entidade e o objetivo das demonstra-

ções contábeis condensadas.

Identificação das demonstrações contábeis condensadas (ver item 16(c))

A19. Quando o auditor está ciente de que as demonstrações contábeis 

condensadas serão incluídas em documento que contenha outras informações 

que não as demonstrações contábeis condensadas e o respectivo relatório do 

auditor, o auditor pode, se a forma de apresentação permitir, considerar iden-

tificar os números das páginas em que estão apresentadas as demonstrações 

contábeis condensadas. Isso ajuda os usuários a identificarem as demonstra-

ções contábeis condensadas às quais se refere o relatório do auditor.

Data do relatório do auditor independente (ver itens 16(m) e 18)

A20. A pessoa ou as pessoas com autoridade reconhecida para concluir 

que as demonstrações contábeis condensadas foram elaboradas e assumam 

responsabilidade por elas, depende dos termos da contratação, da natureza 

da entidade e do objetivo das demonstrações contábeis condensadas.

Referência ao relatório do auditor independente sobre as demonstrações 

contábeis auditadas (ver item 19)
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A21. O item 19(i) requer que o auditor inclua uma declaração no seu re-

latório sobre as demonstrações contábeis condensadas quando o relatório do 

auditor sobre as demonstrações contábeis auditadas incluir a comunicação de 

um ou mais principais assuntos de auditoria descritos de acordo com a NBC 

TA 701, item 13. Contudo, o auditor não é requerido a descrever cada um 

dos principais assuntos de auditoria no seu relatório sobre as demonstrações 

contábeis condensadas.

A22. As declarações e descrições requeridas pelo item 19 têm a finalidade 

de chamar a atenção desses assuntos e não substituem a leitura do relatório 

do auditor sobre as demonstrações contábeis auditadas. As descrições re-

queridas têm a finalidade de transmitir a natureza dos assuntos, não sendo 

necessário repetir na íntegra o texto correspondente no relatório do auditor 

sobre as demonstrações contábeis auditadas.

Exemplos (ver itens 16 e 19 a 21)

A23. O Apêndice desta norma contém exemplos de relatórios dos audito-

res independentes sobre demonstrações contábeis condensadas:

(a) com opinião sem modificação;

(b) que derivam de demonstrações contábeis auditadas sobre as quais o 

auditor emitiu opiniões modificadas;

(c) com opinião com modificação;

(d) que derivam de demonstrações contábeis auditadas cujo respectivo 

relatório do auditor inclui declaração que descreve distorção relevante não 

corrigida das outras informações de acordo com a NBC TA 720; e

(e) que derivam de demonstrações contábeis auditadas cujo respectivo rela-

tório do auditor inclui uma seção “Incerteza relevante relacionada com a conti-

nuidade operacional” e a comunicação de outros principais assuntos de auditoria.
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Informações comparativas (ver itens 23 e 24)

A24. Se as demonstrações contábeis auditadas contêm informações com-

parativas, pressupõe-se que as demonstrações contábeis condensadas tam-

bém contenham informações comparativas. As informações comparativas nas 

demonstrações contábeis auditadas podem ser consideradas valores corres-

pondentes ou informações financeiras comparativas. A NBC TA 710 descreve 

como essa diferença afeta o relatório do auditor independente sobre as de-

monstrações contábeis, incluindo especificamente referência aos outros au-

ditores que auditaram as demonstrações contábeis para o período anterior.

A25. As circunstâncias que podem afetar a determinação do auditor sobre 

se a omissão de informações comparativas é razoável, incluem a natureza e 

o objetivo das demonstrações contábeis condensadas, os critérios aplicados 

e as necessidades de informação dos usuários previstos das demonstrações 

contábeis condensadas.

Informações suplementares não auditadas apresentadas com as 

demonstrações contábeis condensadas (ver item 25)

A26. A NBC TA 700, itens 53 e 54, contém requisitos e orientação a serem 

aplicados quando as informações suplementares não auditadas são apresenta-

das com as demonstrações auditadas que, adaptando-se conforme necessário 

nas circunstâncias, podem ser úteis na aplicação do requisito do item 25.

Associação do auditor (com informações condensadas) (ver itens 

26 e 27)

A27. Outras ações apropriadas que o auditor pode tomar quando a ad-

ministração não toma as medidas solicitadas incluem informar os usuários 

previstos e outros usuários conhecidos sobre a referência inapropriada ao 

auditor. O curso de ação do auditor depende dos seus direitos e obrigações 

legais. Consequentemente, o auditor independente pode considerar apropria-

do buscar assessoria legal.

https://www.grancursosonline.com.br


2589

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

Apêndice (ver item A23)

Exemplos de relatórios do auditor independente sobre demonstra-

ções contábeis condensadas

• Exemplo 1: Relatório do auditor independente sobre demonstrações 

contábeis condensadas elaboradas de acordo com os critérios estabeleci-

dos. Uma opinião sem modificação foi expressa sobre as demonstrações 

contábeis auditadas (completas). O relatório do auditor independente 

sobre as demonstrações contábeis condensadas tem data posterior à 

data do seu relatório sobre as demonstrações contábeis auditadas que 

derivaram as demonstrações contábeis condensadas. O relatório do au-

ditor independente sobre as demonstrações contábeis auditadas inclui 

uma seção “Incerteza relevante relacionada com a continuidade opera-

cional” e a comunicação de outros principais assuntos de auditoria.

• Exemplo 2: Relatório do auditor independente sobre demonstrações 

contábeis condensadas elaboradas de acordo com critérios desenvol-

vidos pela administração e adequadamente divulgados nas demons-

trações contábeis condensadas. O auditor determinou que os critérios 

aplicados são aceitáveis nas circunstâncias. Uma opinião sem modi-

ficação foi expressa sobre as demonstrações contábeis auditadas. O 

relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis 

condensadas tem a mesma data que o relatório do auditor indepen-

dente sobre as demonstrações contábeis das quais as demonstrações 

contábeis condensadas derivam. O relatório do auditor independente 

sobre as demonstrações contábeis auditadas inclui uma declaração que 

descreve distorção relevante não corrigida das outras informações. As 

outras informações às quais essa distorção relevante não corrigida está 

relacionada também são informações incluídas em documento que con-

tém as demonstrações contábeis condensadas e o respectivo relatório 

do auditor independente.
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• Exemplo 3: Relatório do auditor independente sobre demonstrações 

contábeis condensadas elaboradas de acordo com critérios desenvolvi-

dos pela administração e adequadamente divulgados nas demonstra-

ções contábeis condensadas. O auditor determinou que os critérios apli-

cados são aceitáveis nas circunstâncias. Uma opinião com ressalva foi 

expressa sobre as demonstrações contábeis auditadas. O relatório do 

auditor independente sobre as demonstrações contábeis condensadas 

tem a mesma data que o relatório do auditor independente sobre as 

demonstrações contábeis das quais as demonstrações contábeis con-

densadas derivam.

• Exemplo 4: Relatório do auditor independente sobre demonstrações 

contábeis condensadas elaboradas de acordo com critérios desenvol-

vidos pela administração e adequadamente divulgados nas demons-

trações contábeis condensadas. O auditor determinou que os critérios 

aplicados são aceitáveis nas circunstâncias. Uma opinião adversa foi 

expressa sobre as demonstrações contábeis auditadas. O relatório do 

auditor independente sobre as demonstrações contábeis condensadas 

tem a mesma data que o relatório do auditor independente sobre as 

demonstrações contábeis que derivaram as demonstrações contábeis 

condensadas.

• Exemplo 5: Relatório do auditor independente sobre demonstrações 

contábeis condensadas elaboradas de acordo com critérios estabeleci-

dos. Uma opinião sem modificação foi expressa sobre as demonstrações 

contábeis auditadas. O auditor conclui que não é possível expressar 

uma opinião sem modificação sobre as demonstrações contábeis con-

densadas. O relatório do auditor independente sobre as demonstrações 

contábeis condensadas tem a mesma data que o relatório do auditor 

independente sobre as demonstrações contábeis das quais as demons-

trações contábeis condensadas derivam.
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Exemplo 1: As circunstâncias incluem o seguinte:

• Opinião sem modificação foi expressa sobre as demonstrações contá-

beis auditadas de entidade listada.

• Foram estabelecidos critérios para a elaboração de demonstrações con-

tábeis condensadas.

• O relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis 

condensadas tem data posterior à data do relatório sobre as demons-

trações contábeis auditadas que derivaram as demonstrações contábeis 

condensadas.

• O relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis 

auditadas inclui uma seção “Incerteza relevante relacionada com a con-

tinuidade operacional”.

• O relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis 

auditadas inclui a comunicação de outros principais assuntos de audito-

ria. Como explicado no item 15 da NBC TA 701, uma incerteza relevante 

relacionada com a continuidade operacional é, por natureza, um princi-

pal assunto de auditoria, mas, de acordo com o item 22 da NBC TA 570, 

deve ser comunicado em seção separada do relatório do auditor.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRA-

ÇÕES CONTÁBEIS CONDENSADAS

(Destinatário apropriado)

Opinião

As demonstrações contábeis condensadas, que compreendem o balanço 

patrimonial condensado, em 31 de dezembro de 20X1, e as respectivas de-

monstrações condensadas do resultado, das mutações do patrimônio líquido 

e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como as res-

pectivas notas explicativas, são derivadas das demonstrações contábeis audi-

tadas da Companhia ABC para o exercício findo em 31 de dezembro de 20X1.
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Em nossa opinião, as demonstrações contábeis condensadas acima referi-

das são consistentes(1), em todos os aspectos relevantes, com as demonstra-

ções contábeis auditadas de acordo com (descrever os critérios estabelecidos).

Demonstrações contábeis condensadas

As demonstrações contábeis condensadas não contemplam todas as divul-

gações requeridas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil(2). Portanto, a 

leitura das demonstrações contábeis condensadas e o respectivo relatório do 

auditor independente não substituem a leitura das demonstrações contábeis 

auditadas e o respectivo relatório do auditor independente. As demonstrações 

contábeis condensadas e as demonstrações contábeis auditadas não refletem 

os efeitos de eventos que ocorreram após a data do nosso relatório sobre as 

demonstrações contábeis auditadas.

Demonstrações contábeis auditadas e respectivo relatório do auditor

Expressamos opinião de auditoria sem modificação sobre as demonstra-

ções contábeis auditadas em nosso relatório com data de 15 de fevereiro de 

20X2. Esse relatório também inclui:

• A seção “Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacio-

nal” que chama a atenção para a Nota Explicativa 6 às demonstrações 

contábeis auditadas, que indica que a companhia incorreu no prejuízo 

de $ ZZZ mil durante o exercício findo em 31 de dezembro de 20X1 e, 

nessa data, o passivo circulante da companhia excedeu o total do ati-

vo em $ YYY mil. Esses eventos ou condições, juntamente com outros 

assuntos descritos na Nota Explicativa 6, às demonstrações contábeis 

auditadas indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar 

dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da 

companhia. Esses assuntos são tratados na Nota Explicativa 5 às de-

monstrações contábeis condensadas.
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• A comunicação de outros principais assuntos de auditoria(3). (Os princi-

pais assuntos de auditoria são aqueles que, no nosso julgamento pro-

fissional, foram mais relevantes na nossa auditoria das demonstrações 

contábeis do período atual.)(4)

Responsabilidade da administração da companhia sobre as de-

monstrações contábeis condensadas(5)

A administração da companhia é responsável pela elaboração das de-

monstrações contábeis condensadas, de acordo com (descrever os critérios 

estabelecidos).

Responsabilidade do auditor

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre se essas de-

monstrações contábeis condensadas são consistentes, em todos os aspectos 

relevantes, com as demonstrações contábeis auditadas com base em nossos 

procedimentos, que foram conduzidos de acordo com a NBC TA 810 – Trabalhos 

para a Emissão de Relatório sobre Demonstrações Contábeis Condensadas.

[Local (localidade do escritório de auditoria que emitiu o relatório) e data 

do relatório do auditor independente]

[Nome do auditor independente (pessoa física ou jurídica)]

[Nome do profissional (sócio ou responsável técnico, no caso de o auditor 

ser pessoa jurídica)]

[Número de registro no CRC da firma de auditoria e do profissional que 

assina o relatório]

[Assinatura do auditor independente]
(1) Alternativamente, em vez de assegurar a consistência, pode ser assegu-

rado que as demonstrações condensadas representam um resumo adequado 

das demonstrações auditadas.
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(2) Descrever a estrutura de relatório financeiro aplicada na elaboração das 

demonstrações contábeis auditadas.
(3) Nas circunstâncias em que não existe incerteza relevante relacionada 

com a continuidade operacional, não seria necessário incluir a palavra “ou-

tros” na declaração sobre a comunicação dos principais assuntos de auditoria.
(4) O auditor pode incluir explicações adicionais sobre os principais assun-

tos de auditoria, se considerá-las úteis para os usuários do relatório do audi-

tor sobre as demonstrações contábeis condensadas.
(5) Ou outro título que seja apropriado no contexto da estrutura legal apli-

cável.

Exemplo 2: As circunstâncias incluem o seguinte:

• Uma opinião sem modificação foi expressa sobre as demonstrações 

contábeis auditadas.

• Os critérios são desenvolvidos pela administração e adequadamente di-

vulgados na Nota Explicativa X. O auditor determinou que os critérios 

aplicados são aceitáveis nas circunstâncias.

• O relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis 

condensadas tem a mesma data que o relatório do auditor indepen-

dente sobre as demonstrações contábeis das quais as demonstrações 

contábeis condensadas derivam.

• O relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis 

auditadas inclui uma declaração que descreve distorção relevante não 

corrigida das outras informações. As outras informações às quais essa 

distorção relevante não corrigida está relacionada também são infor-

mações incluídas no documento que contém demonstrações contábeis 

condensadas e o respectivo relatório do auditor independente.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRA-

ÇÕES CONTÁBEIS CONDENSADAS

(Destinatário apropriado)

Opinião

As demonstrações contábeis condensadas, que compreendem o balanço 

patrimonial condensado, em 31 de dezembro de 20X1, e as respectivas de-

monstrações condensadas do resultado, das mutações do patrimônio líquido 

e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como as res-

pectivas notas explicativas, são derivadas das demonstrações contábeis audi-

tadas da Companhia ABC para o exercício findo em 31 de dezembro de 20X1.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis condensadas acima referi-

das são consistentes(1), em todos os aspectos relevantes, com as demonstra-

ções contábeis auditadas de acordo com a base descrita na Nota Explicativa X.

Demonstrações contábeis condensadas

As demonstrações contábeis condensadas não contemplam todas as divul-

gações requeridas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil(2). Portanto, a 

leitura das demonstrações contábeis condensadas e o respectivo relatório do 

auditor independente não substituem a leitura das demonstrações contábeis 

auditadas e o respectivo relatório do auditor independente.

Demonstrações contábeis auditadas e respectivo relatório do auditor

Expressamos opinião de auditoria sem modificação sobre as demonstra-

ções contábeis auditadas em nosso relatório com data de 15 de fevereiro de 

20X2. (As demonstrações contábeis auditadas estão incluídas no Relatório 

Anual de 20X1. O relatório do auditor independente sobre as demonstrações 

contábeis auditadas inclui uma declaração que descreve distorção relevante 
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não corrigida das outras informações, especificamente na Análise Gerencial 

da Administração, contida no Relatório Anual. A Análise Gerencial da Admi-

nistração e a distorção relevante não corrigida das outras informações nela 

incluída também estão contidas no Relatório Anual Condensado de 20X1).

(Descrever a distorção relevante não corrigida das outras informações).

Responsabilidade da administração da companhia sobre as de-

monstrações contábeis condensadas(3)

A administração da companhia é responsável pela elaboração das de-

monstrações contábeis condensadas, de acordo com a base descrita na Nota 

Explicativa X.

Responsabilidade do auditor

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre se essas de-

monstrações contábeis condensadas são consistentes, em todos os aspectos 

relevantes, com as demonstrações contábeis auditadas com base em nossos 

procedimentos, que foram conduzidos de acordo com a NBC TA 810 – Trabalhos 

para a Emissão de Relatório sobre Demonstrações Contábeis Condensadas.

[Local (localidade do escritório de auditoria que emitiu o relatório) e data 

do relatório do auditor independente]

[Nome do auditor independente (pessoa física ou jurídica)]

[Nome do profissional (sócio ou responsável técnico, no caso de o auditor 

ser pessoa jurídica)]

[Número de registro no CRC da firma de auditoria e do profissional que 

assina o relatório]

[Assinatura do auditor independente]
(1) Alternativamente, em vez de assegurar a consistência, pode ser assegu-

rado que as demonstrações condensadas representam um resumo adequado 

das demonstrações auditadas.
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(2) Descrever a estrutura de relatório financeiro aplicada na elaboração das 

demonstrações contábeis auditadas.
(3) Ou outro título que seja apropriado no contexto da estrutura legal aplicável.

Exemplo 3: As circunstâncias incluem o seguinte:

• Uma opinião com ressalva foi expressa sobre as demonstrações contá-

beis auditadas.

• Os critérios são desenvolvidos pela administração e adequadamente di-

vulgados na Nota Explicativa X. O auditor determinou que os critérios 

aplicados são aceitáveis nas circunstâncias.

• O relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis 

condensadas tem a mesma data que o relatório do auditor indepen-

dente sobre as demonstrações contábeis das quais as demonstrações 

contábeis condensadas derivam.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS CONDENSADAS

(Destinatário apropriado)

Opinião

As demonstrações contábeis condensadas, que compreendem o balanço 

patrimonial condensado, em 31 de dezembro de 20X1, e as respectivas de-

monstrações condensadas do resultado, das mutações do patrimônio líquido 

e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como as respec-

tivas notas explicativas, são derivadas das demonstrações contábeis audita-

das da Companhia ABC (companhia) para o exercício findo em 31 de dezem-

bro de 20X1. Expressamos opinião com ressalva sobre essas demonstrações 

contábeis completas em nosso relatório com data de 15 de fevereiro de 20X2(1).
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Em nossa opinião, as demonstrações contábeis condensadas acima referidas 

são consistentes(2), em todos os aspectos relevantes, com as demonstrações 

contábeis auditadas de acordo com a base descrita na Nota Explicativa X. Entre-

tanto, as demonstrações contábeis condensadas apresentam distorções equi-

valentes às distorções apresentadas pelas demonstrações contábeis completas 

auditadas da companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 20X1.

Demonstrações contábeis condensadas

As demonstrações contábeis condensadas não contemplam todas as divul-

gações requeridas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil(3). Portanto, a 

leitura das demonstrações contábeis condensadas e o respectivo relatório do 

auditor independente não substituem a leitura das demonstrações contábeis 

auditadas e o respectivo relatório do auditor independente.

Demonstrações contábeis auditadas e respectivo relatório do auditor

Expressamos opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis au-

ditadas em nosso relatório com data de 15 de fevereiro de 20X2. Nossa opi-

nião com ressalva está baseada no fato de a administração não ter avaliado 

os estoques pelo menor valor entre o custo e o valor líquido de realização, 

mas somente pelo custo, o que constitui um desvio das práticas contábeis 

adotadas no Brasil. Os registros da companhia indicam que, se a adminis-

tração tivesse avaliado os estoques pelo menor valor entre o custo e o valor 

líquido de realização, teria sido necessária a provisão no valor de $ xxx para 

reduzir os estoques ao valor líquido de realização. Consequentemente, o cus-

to dos produtos vendidos teria sido aumentado em $ xxx, enquanto que o 

lucro líquido e o patrimônio líquido teriam sido reduzidos em $ xxx e $ xxx, 

respectivamente, após os efeitos tributários.
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Responsabilidade da administração da companhia sobre as de-

monstrações contábeis condensadas(4)

A administração da companhia é responsável pela elaboração das de-

monstrações contábeis condensadas, de acordo com a base descrita na Nota 

Explicativa X.

Responsabilidade do auditor

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre se essas de-

monstrações contábeis condensadas são consistentes, em todos os aspectos 

relevantes, com as demonstrações contábeis auditadas com base em nossos 

procedimentos, que foram conduzidos de acordo com a NBC TA 810 – Trabalhos 

para a Emissão de Relatório sobre Demonstrações Contábeis Condensadas.

[Local (localidade do escritório de auditoria que emitiu o relatório) e data 

do relatório do auditor independente]

[Nome do auditor independente (pessoa física ou jurídica)]

[Nome do profissional (sócio ou responsável técnico, no caso de o auditor 

ser pessoa jurídica)]

[Número de registro no CRC da firma de auditoria e do profissional que 

assina o relatório]

[Assinatura do auditor independente]
(1) Essa referência à opinião com ressalva no relatório do auditor indepen-

dente sobre as demonstrações contábeis auditadas no parágrafo de opinião 

auxilia os usuários a entenderem que, embora o auditor tenha expressado 

uma opinião sem modificação sobre as demonstrações contábeis condensa-

das, as demonstrações contábeis condensadas refletem as demonstrações 

contábeis auditadas que apresentam distorção relevante.
(2) Alternativamente, em vez de assegurar a consistência, pode ser assegu-

rado que as demonstrações condensadas representam um resumo adequado 

das demonstrações contábeis auditadas.
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(3) Descrever a estrutura de relatório financeiro aplicada na elaboração das 

demonstrações contábeis auditadas.
(4) Ou outro título que seja apropriado no contexto da estrutura legal aplicável.

Exemplo 4: As circunstâncias incluem o seguinte:

• Uma opinião adversa foi expressa sobre as demonstrações contábeis 

auditadas.

• Os critérios são desenvolvidos pela administração e adequadamente di-

vulgados na Nota Explicativa X. O auditor determinou que os critérios 

aplicados são aceitáveis nas circunstâncias.

• O relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis 

condensadas tem a mesma data que o relatório do auditor indepen-

dente sobre as demonstrações contábeis das quais as demonstrações 

contábeis condensadas derivam.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS CONDENSADAS

(Destinatário apropriado)

Abstenção de opinião

As demonstrações contábeis condensadas, que compreendem o balanço 

patrimonial condensado, em 31 de dezembro de 20X1, e as respectivas de-

monstrações condensadas do resultado, das mutações do patrimônio líquido 

e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como as res-

pectivas notas explicativas, são derivadas das demonstrações contábeis audi-

tadas da Companhia ABC para o exercício findo em 31 de dezembro de 20X1.

Em decorrência da opinião adversa sobre as demonstrações contábeis au-

ditadas referidas abaixo na seção “Demonstrações contábeis auditadas e res-

pectivo relatório do auditor”, não é apropriado expressar uma opinião sobre 

as referidas demonstrações contábeis condensadas.
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Demonstrações contábeis condensadas

As demonstrações contábeis condensadas não contemplam todas as divul-

gações requeridas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil(1). Portanto, a 

leitura das demonstrações contábeis condensadas e o respectivo relatório do 

auditor independente não substituem a leitura das demonstrações contábeis 

auditadas e o respectivo relatório do auditor independente.

Demonstrações contábeis auditadas e respectivo relatório do auditor

Em nosso relatório com data de 15 de fevereiro de 20X2, expressamos 

uma opinião adversa sobre as demonstrações contábeis auditadas da compa-

nhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 20X1. A base para nossa 

opinião adversa foi (descrever a base para a opinião de auditoria adversa).

Responsabilidade da administração da companhia sobre as de-

monstrações contábeis condensadas(2)

A administração da companhia é responsável pela elaboração das de-

monstrações contábeis condensadas, de acordo com a base descrita na Nota 

Explicativa X.

Responsabilidade do auditor

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre se essas de-

monstrações contábeis condensadas são consistentes(3), em todos os aspectos 

relevantes, com as demonstrações contábeis auditadas, com base em nossos 

procedimentos, que foram conduzidos de acordo com a NBC TA 810 – Trabalhos 

para a Emissão de Relatório sobre Demonstrações Contábeis Condensadas.

[Local (localidade do escritório de auditoria que emitiu o relatório) e data 

do relatório do auditor independente]

[Nome do auditor independente (pessoa física ou jurídica)]
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[Nome do profissional (sócio ou responsável técnico, no caso de o auditor 

ser pessoa jurídica)]

[Número de registro no CRC da firma de auditoria e do profissional que 

assina o relatório]

[Assinatura do auditor independente]
(1) Descrever a estrutura de relatório financeiro aplicada na elaboração das 

demonstrações contábeis auditadas.
(2) Ou outro título que seja apropriado no contexto da estrutura legal aplicável.
(3) Alternativamente, em vez de assegurar a consistência, pode ser assegu-

rado que as demonstrações condensadas representam um resumo adequado 

das demonstrações auditadas.

Exemplo 5: As circunstâncias incluem o seguinte:

• Uma opinião sem modificações foi expressa sobre as demonstrações 

contábeis auditadas.

• Existem critérios estabelecidos para a elaboração de demonstrações 

contábeis condensadas.

• O auditor conclui que não é possível expressar uma opinião sem modi-

ficação sobre as demonstrações contábeis condensadas.

• O relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis 

condensadas tem a mesma data que o relatório do auditor indepen-

dente sobre as demonstrações contábeis das quais as demonstrações 

contábeis condensadas derivam.

https://www.grancursosonline.com.br


2603

GRAN VADE MECUM – Legislação Consolidada para SEFAZ/ES
Auditor Fiscal da Receita Estadual

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS CONDENSADAS

(Destinatário apropriado)

Opinião adversa

As demonstrações contábeis condensadas, que compreendem o balanço 

patrimonial condensado, em 31 de dezembro de 20X1, e as respectivas de-

monstrações condensadas do resultado, das mutações do patrimônio líquido 

e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como as res-

pectivas notas explicativas, são derivadas das demonstrações contábeis audi-

tadas da Companhia ABC para o exercício findo em 31 de dezembro de 20X1.

Em nossa opinião, devido à importância do assunto mencionado na seção 

“Base para opinião adversa”, as demonstrações contábeis condensadas acima 

referidas não são consistentes(1) com as demonstrações contábeis auditadas 

da Companhia ABC para o exercício findo em 31 de dezembro de 20X1, de 

acordo com (descrever os critérios estabelecidos).

Base para opinião adversa

(Descrever o assunto que gerou a falta de consistência das demonstrações 

contábeis condensadas, em todos os aspectos relevantes, com as demonstra-

ções contábeis auditadas, de acordo com os critérios aplicados).

Demonstrações contábeis condensadas

As demonstrações contábeis condensadas não contemplam todas as divul-

gações requeridas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil(2). Portanto, a 

leitura das demonstrações contábeis condensadas e o respectivo relatório do 

auditor independente não substituem a leitura das demonstrações contábeis 

auditadas e o respectivo relatório do auditor independente.
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Demonstrações contábeis auditadas e respectivo relatório do auditor

Expressamos opinião de auditoria sem modificação sobre as demonstrações 

contábeis auditadas em nosso relatório com data de 15 de fevereiro de 20X2.

Responsabilidade da administração da companhia sobre as de-

monstrações contábeis condensadas(3)

A administração da companhia é responsável pela elaboração das de-

monstrações contábeis condensadas, de acordo com (descrever os critérios 

estabelecidos).

Responsabilidade do auditor

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre se essas de-

monstrações contábeis condensadas são consistentes, em todos os aspectos 

relevantes, com as demonstrações contábeis auditadas com base em nossos 

procedimentos, que foram conduzidos de acordo com a NBC TA 810 – Trabalhos 

para a Emissão de Relatório sobre Demonstrações Contábeis Condensadas.

[Local (localidade do escritório de auditoria que emitiu o relatório) e data 

do relatório do auditor independente]

[Nome do auditor independente (pessoa física ou jurídica)]

[Nome do profissional (sócio ou responsável técnico, no caso de o auditor 

ser pessoa jurídica)]

[Número de registro no CRC da firma de auditoria e do profissional que 

assina o relatório]

[Assinatura do auditor independente]
(1) Alternativamente, em vez de assegurar a consistência, pode ser assegu-

rado que as demonstrações condensadas representam um resumo adequado 

das demonstrações auditadas.
(2) Descrever a estrutura de relatório financeiro aplicada na elaboração das 

demonstrações contábeis auditadas.
(3) Ou outro título que seja apropriado no contexto da estrutura legal aplicável.
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