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LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional,
abertas à circulação, rege-se por este Código.
§ 1º Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais,
isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e
operação de carga ou descarga.
§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e
entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das
respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.
§ 3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito
respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos
cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas,
projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.
§ 4º (VETADO)
§ 5º Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de
Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da
saúde e do meio ambiente.
Art. 2º São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, os
caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo
órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as
circunstâncias especiais.
Parágrafo único. Para os efeitos deste Código, são consideradas vias terrestres as
praias abertas à circulação pública e as vias internas pertencentes aos condomínios
constituídos por unidades autônomas.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 6.024, DE 13 DE MARÇO DE 1974
Dispõe sobre a intervenção e a liquidação
extrajudicial de instituições financeiras e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o CONGRESSO
NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º As instituições financeiras privadas e as públicas não federais, assim como
as cooperativas de crédito, estão sujeitas, nos termos desta Lei, à intervenção ou à liquidação
extrajudicial, em ambos os casos efetuada e decretada pelo Banco Central do Brasil, sem
prejuízo do disposto nos artigos 137 e 138 do Decreto-lei nº 2.627, de 26 de setembro de
1940, ou à falência, nos termos da legislação vigente.
CAPÍTULO II
DA INTERVENÇÃO E SEU PROCESSO
Seção I
Da Intervenção
Art. 2º Far-se-á a intervenção quando se verificarem as seguintes anormalidades
nos negócios sociais da instituição:
I - a entidade sofrer prejuízo, decorrente de má administração, que sujeite a riscos
os seus credores;
II - forem verificadas reiteradas infrações a dispositivos da legislação bancária
não regularizadas após as determinações do Banco Central do Brasil, no uso das suas
atribuições de fiscalização;
III - na hipótese de ocorrer qualquer dos fatos mencionados nos artigos 1º e 2º do
Decreto-lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 (Lei de Falências), houver possibilidade de
evitar-se a liquidação extrajudicial.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 2.321, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1987
Institui, em defesa das finanças públicas,
regime de administração especial temporária,
nas instituições financeiras privadas e públicas
não federais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 55, item II, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O Banco Central do Brasil poderá decretar regime de administração
especial temporária, na forma regulada por este Decreto-lei, nas instituições financeiras
privadas e públicas não federais, autorizadas a funcionar nos termos da Lei nº 4.595, de 31
de dezembro de 1964, quando nelas verificar:
a) prática reiterada de operações contrárias às diretrizes de política econômica ou
financeira traçadas em lei federal;
b) existência de passivo a descoberto;
c) descumprimento das normas referentes à conta de Reservas Bancárias mantida
no Banco Central do Brasil;
d) gestão temerária ou fraudulenta de seus administradores;
e) ocorrência de qualquer das situações descritas no art. 2º da Lei nº 6.024, de 13
de março de 1974.
Parágrafo único. A duração da administração especial será fixada no ato que a
decretar, podendo ser prorrogada, se absolutamente necessário, por período não superior ao
primeiro.
Art. 2º A decretação da administração especial temporária não afetará o curso
regular dos negócios da entidade nem seu normal funcionamento e produzirá, de imediato, a
perda do mandato dos administradores e membros do Conselho Fiscal da instituição.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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LEI Nº 9.447, DE 14 DE MARÇO DE 1997
Dispõe sobre a responsabilidade solidária de
controladores de instituições submetidas aos
regimes de que tratam a Lei nº 6.024, de 13 de
março de 1974, e o Decreto-lei nº 2.321, de 25
de
fevereiro
de
1987;
sobre
a
indisponibilidade de seus bens; sobre a
responsabilização das empresas de auditoria
contábil ou dos auditores contábeis
independentes;
sobre
privatização
de
instituições cujas ações sejam desapropriadas,
na forma do Decreto-lei nº 2.321, de 1987, e
dá outras providências.

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 1.47016, de 1997, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente,
para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a
seguinte Lei:
Art. 1º A responsabilidade solidária dos controladores de instituições financeiras
estabelecida no art. 15 do Decreto-lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, aplica-se,
também, aos regimes de intervenção e liquidação extrajudicial de que trata a Lei nº 6.024, de
13 de março de 1974.
Art. 2º O disposto na Lei nº 6.024, de 1974, e no Decreto-lei nº 2.321, de 1987,
no que se refere à indisponibilidade de bens, aplica-se, também, aos bens das pessoas,
naturais ou jurídicas, que detenham o controle, direto ou indireto das instituições submetidas
aos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária.
§ 1º Objetivando assegurar a normalidade da atividade econômica e os interesses
dos credores, o Banco Central do Brasil, por decisão de sua diretoria, poderá excluir da
indisponibilidade os bens das pessoas jurídicas controladoras das instituições financeiras
submetidas aos regimes especiais.
§ 2º Não estão sujeitos à indisponibilidade os bens considerados inalienáveis ou
impenhoráveis, nos termos da legislação em vigor.
§ 3º A indisponibilidade não impede a alienação de controle, cisão, fusão ou
incorporação da instituição submetida aos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial
ou administração especial temporária.
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990
Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................................................................................
Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas
seguintes situações:
I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força
maior, comprovada com o depósito dos valores de que trata o art. 18.
* Inciso I com redação dada pela Lei nº 9.491, de 09/09/1997.

II - extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de seus estabelecimentos,
filiais ou agências, supressão de parte de suas atividades, ou ainda falecimento do
empregador individual sempre que qualquer dessas ocorrências implique rescisão de
contrato de trabalho, comprovada por declaração escrita da empresa, suprida, quando for o
caso, por decisão judicial transitada em julgado;
III - aposentadoria concedida pela Previdência Social;
IV - falecimento do trabalhador, sendo o saldo pago a seus dependentes, para esse
fim habilitados perante a Previdência Social, segundo o critério adotado para a concessão de
pensões por morte. Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo da conta
vinculada os seus sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido a
requerimento do interessado, independente de inventário ou arrolamento;
V - pagamento de parte das prestações decorrentes de financiamento habitacional
concedido no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, desde que:
a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três) anos de trabalho sob o regime do
FGTS, na mesma empresa ou em empresas diferentes;
b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, durante o prazo de 12 (doze)
meses;
c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 80% (oitenta por cento) do montante
da prestação;
VI - liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento
imobiliário, observadas as condições estabelecidas pelo Conselho Curador, dentre elas a de
que o financiamento seja concedido no âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2 (dois)
anos para cada movimentação;
VII - pagamento total ou parcial do preço da aquisição de moradia própria,
observadas as seguintes condições:
a) o mutuário deverá contar com o mínimo de 3 (três) anos de trabalho sob o
regime do FGTS, na mesma empresa ou empresas diferentes;
b) seja a operação financiável nas condições vigentes para o SFH;
VIII - quando o trabalhador permanecer três anos ininterruptos, a partir de 1º de
junho de 1990, fora do regime do FGTS, podendo o saque, neste caso, ser efetuado a partir
do mês de aniversário do titular da conta;
* Inciso VIII com redação dada pela Lei nº 8.678, de 13/07/1993.

IX - extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores
temporários regidos pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974;
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X - suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 90
(noventa) dias, comprovada por declaração do sindicato representativo da categoria
profissional;
XI - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de
neoplasia maligna;
* Inciso XI acrescido pela Lei nº 8.922, de 25/07/1994.

XII - aplicação em quotas de Fundos Mútuos de Privatização, regidos pela Lei nº
6.385, de 7 de dezembro de 1976, permitida a utilização máxima de 50% (cinqüenta por
cento) do saldo existente e disponível em sua conta vinculada do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, na data em que exercer a opção;
* Inciso XII acrescido pela Lei nº 9.491, de 09/09/1997.

XIII - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador do
vírus HIV;
* Inciso XIII acrescido pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 24/08/2001.

XIV - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes estiver em estágio
terminal, em razão de doença grave, nos termos do regulamento;
* Inciso XIV acrescido pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 24/08/2001.

XV - quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 70 (setenta anos).
* Inciso XV acrescido pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 24/08/2001.

XVI - necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural,
conforme disposto em regulamento, observadas as seguintes condições:
a) o trabalhador deverá ser residente em áreas comprovadamente atingidas de
Município ou do Distrito Federal em situação de emergência ou em estado de calamidade
pública, formalmente reconhecidos pelo Governo Federal;
* Alínea a com redação dada pela Lei nº 10.878, de 08/06/2004.

b) a solicitação de movimentação da conta vinculada será admitida até 90
(noventa) dias após a publicação do ato de reconhecimento, pelo Governo Federal, da
situação de emergência ou de estado de calamidade pública; e
* Alínea b com redação dada pela Lei nº 10.878, de 08/06/2004.

c) o valor máximo do saque da conta vinculada será definido na forma do
regulamento.
* Alínea c acrescida pela Lei nº 10.878, de 08/06/2004.

§ 1º A regulamentação das situações previstas nos incisos I e II assegurará que a
retirada a que faz jus o trabalhador corresponda aos depósitos efetuados na conta vinculada
durante o período de vigência do último contrato de trabalho, acrescida de juros e
atualização monetária, deduzidos os saques.
§ 2º O Conselho Curador disciplinará o disposto no inciso V, visando a beneficiar
os trabalhadores de baixa renda e a preservar o equilíbrio financeiro do FGTS.
§ 3º O direito de adquirir moradia com recursos do FGTS, pelo trabalhador só
poderá ser exercido para um único imóvel.
§ 4º O imóvel objeto de utilização do FGTS somente poderá ser objeto de outra
transação com recursos do Fundo, na forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho
Curador.
§ 5º O pagamento da retirada após o período previsto em regulamento, implicará
atualização monetária dos valores devidos.
§ 6º Os recursos aplicados em cotas de fundos Mútuos de Privatização, referidos
no inciso XII, serão destinados, nas condições aprovadas pelo CND, a aquisições de valores
mobiliários, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, de que trata a Lei nº 9.491,
de 1997, e de programas estaduais de desestatização, desde que, em ambos os casos, tais
destinações sejam aprovadas pelo CND.
* § 6º com redação dada pela Lei nº 9.635, de 15/05/1998.
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§ 7º Ressalvadas as alienações decorrentes das hipóteses de que trata o § 8º, os
valores mobiliários a que se refere o parágrafo anterior só poderão ser integralmente
vendidos, pelos respectivos Fundos, seis meses após a sua aquisição, podendo ser alienada
em prazo inferior parcela equivalente a 10% (dez por cento) do valor adquirido, autorizada a
livre aplicação do produto dessa alienação, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de
1976.
* § 7º com redação dada pela Lei nº 9.635, de 15/05/1998.

§ 8º As aplicações em Fundos Mútuos de Privatização são nominativas,
impenhoráveis e, salvo as hipóteses previstas nos incisos I a IV e VI a XI deste artigo e o
disposto na Lei nº 7.670, de 8 de setembro de 1988, indisponíveis por seus titulares.
* § 8º acrescido pela Lei nº 9.491, de 09/09/1997.

§ 9º Decorrido o prazo mínimo de doze meses, contados da efetiva transferência
das quotas para os Fundos Mútuos de Privatização, os titulares poderão optar pelo retorno
para sua conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
* § 9º acrescido pela Lei nº 9.491, de 09/09/1997.

§ 10. A cada período de seis meses, os titulares das aplicações em Fundos Mútuos
de Privatização poderão transferi-las para outro fundo de mesma natureza.
* § 10. acrescido pela Lei nº 9.491, de 09/09/1997.

§ 11. O montante das aplicações de que trata o § 6º deste artigo ficará limitado ao
valor dos créditos contra o Tesouro Nacional de que seja titular o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço.
* § 11. acrescido pela Lei nº 9.491, de 09/09/1997.

§ 12. Desde que preservada a participação individual dos quotistas, será permitida
a constituição de clubes de investimento, visando a aplicação em quotas de Fundos Mútuos
de Privatização.
* § 12. acrescido pela Lei nº 9.491, de 09/09/1997.

§ 13. A garantia a que alude o § 4º do art. 13 desta Lei não compreende as
aplicações a que se refere o inciso XII deste artigo.
* § 13. acrescido pela Lei nº 9.491, de 09/09/1997.

§ 14. O Imposto de Renda incidirá exclusivamente sobre os ganhos dos Fundos
Mútuos de Privatização que excederem a remuneração das contas vinculadas do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, no mesmo período.
* § 14. acrescido pela Lei nº 9.491, de 09/09/1997.

§ 15. Os recursos automaticamente transferidos da conta do titular no Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço em razão da aquisição de ações não afetarão a base de
cálculo da multa rescisória de que tratam os parágrafos 1º e 2º do art. 18 desta Lei.
* § 15. acrescido pela Lei nº 9.491, de 09/09/1997.

§ 16. Os clubes de investimento a que se refere o § 12 poderão resgatar, durante
os seis primeiros meses da sua constituição, parcela equivalente a 5% (cinco por cento) das
cuotas adquiridas, para atendimento de seus desembolsos, autorizada a livre aplicação do
produto dessa venda, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976.
* § 16 com redação dada pela Lei nº 9.635, de 15/05/1998.

Art. 21. Os saldos das contas não individualizadas e das contas vinculadas que se
conservem ininterruptamente sem créditos de depósitos por mais de cinco anos, a partir de 1º
de junho de 1990, em razão de o seu titular ter estado fora do regime do FGTS, serão
incorporados ao patrimônio do Fundo, resguardado o direito do beneficiário reclamar, a
qualquer tempo, a reposição do valor transferido.
* Artigo, caput, com redação dada pela Lei nº 8.678, de 13/07/1993.
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Parágrafo único. O valor, quando reclamado, será pago ao trabalhador acrescido
da remuneração prevista no § 2º do art. 13 desta Lei.
* Parágrafo com redação dada pela Lei nº 8.678, de 13/07/1993.

*Vide Medida Provisória nº 2.164-41, de 24 de agosto de 2001.
*Vide Medida Provisória nº 2.197-43, de 24 de agosto de 2001.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.164-41, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho CLT, para dispor sobre o trabalho a tempo
parcial, a suspensão do contrato de trabalho e
o programa de qualificação profissional,
modifica as Leis nº 4.923, de 23 de dezembro
de 1965, 5.889, de 8 de junho de 1973, 6.321,
de 14 de abril de 1976, 6.494, de 7 de
dezembro de 1977, 7.998, de 11 de janeiro de
1990, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 9.601,
de 21 de janeiro de 1998, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 9º A Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador
cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art.
37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.
Parágrafo único. O saldo existente em conta vinculada, oriundo de contrato
declarado nulo até 28 de julho de 2001, nas condições do caput, que não
tenha sido levantado até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do
mês de agosto de 2002." (NR)
"Art. 20. ...........................................................................................................
..........................................................................................................................
II - extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de seus
estabelecimentos, filiais ou agências, supressão de parte de suas atividades,
declaração de nulidade do contrato de trabalho nas condições do art. 19-A,
ou ainda falecimento do empregador individual sempre que qualquer dessas
ocorrências implique rescisão de contrato de trabalho, comprovada por
declaração escrita da empresa, suprida, quando for o caso, por decisão
judicial transitada em julgado;
..........................................................................................................................
XIII - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador do
vírus HIV;
XIV - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes estiver em
estágio terminal, em razão de doença grave, nos termos do regulamento;
XV - quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a setenta anos.
..............................................................................................................." (NR)
"Art. 29-C. Nas ações entre o FGTS e os titulares de contas vinculadas, bem
como naquelas em que figurem os respectivos representantes ou substitutos
processuais, não haverá condenação em honorários advocatícios." (NR)
"Art. 29-D. A penhora em dinheiro, na execução fundada em título judicial
em que se determine crédito complementar de saldo de conta vinculada do
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FGTS, será feita mediante depósito de recursos do Fundo em conta
vinculada em nome do exeqüente, à disposição do juízo.
Parágrafo único. O valor do depósito só poderá ser movimentado, após
liberação judicial, nas hipóteses previstas no art. 20 ou para reversão ao
Fundo." (NR)
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.197-43, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Dispõe sobre a adoção de medidas
relacionadas com o Sistema Financeiro da
Habitação - SFH, altera as Leis nos 4.380, de
21 de agosto de 1964, 8.036, de 11 de maio de
1990, e 8.692, de 28 de julho de 1993, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
....................................................................................................................................................
Art. 5º A Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 9º ............................................................................................................
..........................................................................................................................
§ 6º Mantida a rentabilidade média de que trata o § 1º, as aplicações em
habitação popular poderão contemplar sistemática de desconto, direcionada
em função da renda familiar do beneficiário, onde o valor do benefício seja
concedido mediante redução no valor das prestações a serem pagas pelo
mutuário ou pagamento de parte da aquisição ou construção de imóvel,
dentre outras, a critério do Conselho Curador do FGTS.
§ 7º Os recursos necessários para a consecução da sistemática de desconto
serão destacados, anualmente, do orçamento de aplicação de recursos do
FGTS, constituindo reserva específica, com contabilização própria." (NR)
"Art. 20. ...........................................................................................................
I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de
força maior;
..........................................................................................................................
§ 17. Fica vedada a movimentação da conta vinculada do FGTS nas
modalidades previstas nos incisos V, VI e VII deste artigo, nas operações
firmadas, a partir de 25 de junho de 1998, no caso em que o adquirente já
seja proprietário ou promitente comprador de imóvel localizado no
Município onde resida, bem como no caso em que o adquirente já detenha,
em qualquer parte do País, pelo menos um financiamento nas condições do
SFH.
§ 18. É indispensável o comparecimento pessoal do titular da conta
vinculada para o pagamento da retirada nas hipóteses previstas nos incisos I,
II, III, VIII, IX e X deste artigo, salvo em caso de grave moléstia
comprovada por perícia médica, quando será paga a procurador
especialmente constituído para esse fim." (NR)
"Art. 23. ...........................................................................................................
§ 1º ..................................................................................................................
I - não depositar mensalmente o percentual referente ao FGTS, bem como
os valores previstos no art. 18 desta Lei, nos prazos de que trata o § 6º do
art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT;
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..............................................................................................................." (NR)
"Art. 29-A. Quaisquer créditos relativos à correção dos saldos das contas
vinculadas do FGTS serão liquidados mediante lançamento pelo agente
operador na respectiva conta do trabalhador." (NR)
"Art. 29-B. Não será cabível medida liminar em mandado de segurança, no
procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou
preventiva, nem a tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código
de Processo Civil que impliquem saque ou movimentação da conta
vinculada do trabalhador no FGTS." (NR)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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LEI Nº 5.768, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1971
Altera a legislação sobre distribuição gratuita
de prêmios, mediante sorteio, vale-brinde ou
concurso, a título de propaganda, estabelece
normas de proteção à poupança popular, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o CONGRESSO
NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DE OUTRAS OPERAÇÕES SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO
Art. 7º Dependerão, igualmente, de prévia autorização do Ministério da Fazenda,
na forma desta Lei, e nos termos e condições gerais que forem fixados em regulamento,
quando não sujeitas à de outra autoridade ou órgãos públicos federais:
I - as operações conhecidas como Consórcio, Fundo Mútuo e outras formas
associativas assemelhadas, que objetivem a aquisição de bens de qualquer natureza;
II - a venda ou promessa de venda de mercadorias a varejo, mediante oferta
pública e com recebimento antecipado, parcial ou total, do respectivo preço;
III - a venda ou promessa de venda de direitos, inclusive cotas de propriedade de
entidade civis, tais como hospital, motel, clube, hotel, centro de recreação ou alojamento e
organização de serviços de qualquer natureza com ou sem rateio de despesas de manutenção,
mediante oferta pública e com pagamento antecipado do preço;
IV - a venda ou promessa de venda de terrenos loteados a prestações mediante
sorteio;
V - qualquer outra modalidade de captação antecipada de poupança popular,
mediante promessa de contraprestação em bens, direitos ou serviços de qualquer natureza.
§ 1º Na operação referida no item II deste artigo, a mercadoria deverá:
a) ser de preço corrente de venda a vista no mercado varejista da praça indicada e
aprovada com o plano, à data da liquidação do contrato, e, não o havendo, ou sendo a
mercadoria de venda exclusiva, ou de mercadoria similar na mesma praça, vedado qualquer
acréscimo até sua efetiva entrega;
b) ser de produção nacional e considerada de primeira necessidade ou de uso
geral;
c) ser discriminada no contrato referente à operação, podendo, entretanto, o
prestamista, a seu critério exclusivo, escolher outra não constante da discriminação, desde
que existente no estoque do vendedor, atendidas as alíneas a e b, pagando o prestamista a
diferença de preço se houver.
§ 2º A empresa que realizar a operação a que se refere o parágrafo anterior
aplicará o mínimo de 20% (vinte por cento) de sua arrecadação mensal na formação de
estoque de mercadoria que se propõe a vender, podendo o Ministério da Fazenda, a seu
exclusivo critério, permitir que parte dessa percentagem seja aplicada no mercado de valores
mobiliários, nas condições que vierem a ser fixadas em regulamento; nos casos do item IV,
manterá, livre de quaisquer ônus reais ou convencionais, quantidade de imóveis de sua
propriedade, na mesma proporção acima mencionada.
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§ 3º Na operação referida no item II deste artigo, quando houver desistência ou
inadimplemento do prestamista, a partir da 4ª (quarta) prestação, inclusive, este receberá, no
ato, em mercadorias nacionais, do estoque do vendedor, e pelo preço corrente de venda à
vista no mercado varejista da praça indicada no plano, à data em que se verificar a
desistência ou inadimplemento, o valor da tabela de resgate das prestações pagas, fixada
pelo Ministério da Fazenda.
§ 4º O valor de resgate a que se refere o parágrafo anterior será fixado
proporcional e progressivamente às prestações pagas pelo prestamista, não podendo ser
inferior a 50% (cinqüenta por cento) das importâncias pagas, e, se não reclamado até 60
(sessenta) dias do término do contrato de venda, será recolhido ao Tesouro Nacional, dentro
do prazo de 30 (trinta) dias.
§ 5º Paga a totalidade das prestações previstas nos contratos a que se refere o item
II deste artigo, o prestamista receberá mercadorias de valor correspondente à soma das
prestações corrigidas monetariamente segundo índices que o regulamento indicar, e, se não
reclamado no prazo de 1 (um) ano do término do contrato de venda, será recolhido ao
Tesouro Nacional dentro de 30 (trinta) dias.
§ 6º Nas operações previstas no item V deste artigo, quando a contraprestação for
em mercadorias, aplicar-se-á o disposto nos parágrafos anteriores.
§ 7º Para autorização das operações a que se refere este artigo, quando a
contraprestação for em imóveis, serão exigidas:
a) prova de propriedade dos imóveis objeto das vendas, promessas de venda ou
contraprestações prometidas, e da inexistência de ônus reais que recaiam sobre os mesmos.
b) prova de que os mesmos imóveis satisfazem a, pelo menos, duas das condições
previstas no art. 32 do Código Tributário Nacional, preferencialmente a existência de escola
a menos de 2 (dois) quilômetros de distância.
c) a manifestação do Banco Nacional da Habitação de que os imóveis se prestam
à consecução de plano habitacional, quando se tratar de terrenos, ou quanto à viabilidade
técnica e financeira, quando se tratar de edificações residenciais;
d) a compatibilidade do plano de vendas com o Plano de Integração Nacional,
quando for o caso.
§ 8º É vedado à empresa autorizada a realizar as operações a que se refere este
artigo cobrar do prestamista qualquer outra quantia ou valor, além do preço do bem, direito
ou serviço, ainda que a título de ressarcimento de tributos, ressalvado, quando for o caso, o
disposto no item III do art. 8º.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E PENALIDADES
Art. 8º O Ministério da Fazenda, nas operações previstas no art. 7º, exigirá prova
de capacidade financeira, econômica e gerencial da empresa, além dos estudos de
viabilidade econômica do plano e das formas e condições de emprego das importâncias a
receber, podendo:
I - fixar limites de prazos e de participantes, normas e modalidades contratuais;
II - fixar limites mínimos de capital social;
III - estabelecer percentagens máximas permitidas, a título de despesas de
administração;
IV - exigir que as respectivas receitas e despesas sejam contabilizadas
destacadamente das demais.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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DECRETO Nº 70.951, DE 9 DE AGOSTO DE 1972
Regulamenta a Lei nº 5.768, de 20 de
dezembro de 1971, que dispõe sobre a
distribuição gratuita de prêmios, mediante
Sorteio, vale-brinde ou concurso, a título de
propaganda, e estabelece normas de proteção
à poupança popular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 22 da Lei nº 5.768,
de 20 de dezembro de 1971,
DECRETA:
....................................................................................................................................................
TÍTULO II
DAS OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO DE POUPANÇA POPULAR
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 31. Dependerão de prévia autorização do Ministério da Fazenda, nos termos
da Lei nº 5.768, de 20/12/1971, deste Regulamento e dos atos normativos que se destinem a
complementá-lo, e quando não sujeitas à de outra autoridade ou órgãos públicos federais:
I - as operações conhecidas como consórcio, fundo mútuo e outras formas
associativas assemelhadas, que objetivem a aquisição de bens de qualquer natureza;
II - a venda ou promessa de venda de mercadorias a varejo, mediante oferta
pública e com recebimento antecipado, parcial ou total, ao respectivo preço;
III - a venda ou promessa de venda de direitos, inclusive cotas de propriedade de
entidades civis, tais como hospital, motel, clube, hotel, centro de recreação ou alojamento e
organização de serviços de qualquer natureza, com ou sem rateio de despesas de
manutenção, mediante oferta pública e com pagamento antecipado do preço;
IV - a venda ou promessa de venda de terrenos loteados, a prestações mediante
sorteio;
V - qualquer outra modalidade de captação antecipada da poupança popular
mediante promessa de contraprestação em bens, direitos ou serviços de qualquer natureza.
Art. 32. A autorização poderá ser concedida pelo Ministro da Fazenda, instruído o
pedido com os documentos que a Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda
julgar necessários à comprovação da capacidade financeira, econômica e gerencial do
requerente e ao exame e análise da viabilidade da operação.
* Artigo com redação dada pelo Decreto nº 72.411, de 27/06/1973.

...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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DECRETO Nº 97.384, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
Dispõe sobre a contabilização dos recursos
coletados de consorciados pelas empresas
administradoras de consórcio de bens móveis
duráveis.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
84, inciso IV, da Constituição e tendo em vista o disposto no art. 9º da Lei nº 7.691, de 15 de
dezembro de 1988,
DECRETA:
Art. 1º Ficam aprovados o Plano de Contas e a Demonstração de Recursos de
Consórcio constantes dos Anexos I e II deste Decreto a serem utilizados pelas empresas
administradoras de consórcio para contabilizar os recursos coletados de consorciados.
§ 1º Os recursos de que trata este artigo serão escriturados em contas
individualizadas para cada grupo de consórcio, destacadamente das demais operações
realizadas pela administradora.
§ 2º O disposto neste artigo se aplica às pessoas jurídicas a que se refere o art. 41
do Decreto nº 70.951, de 9 de agosto de 1972.
Art. 2º O Ministro da Fazenda poderá alterar o Plano de Contas e a Demonstração
de Recursos de Consórcio instituídos neste Decreto a fim de serem promovidos
aperfeiçoamentos que se façam necessários em decorrência de sua aplicação.
Parágrafo único. O cumprimento das normas fixadas neste Decreto deverá ser
levado em consideração quando da apreciação dos pedidos de formação de novos grupos de
consórcio.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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LEI Nº 7.691, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1988
Dispõe sobre o pagamento de tributos e
contribuições
federais,
e
dá
outras
providências.

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 24, de
1988, que o Congresso Nacional aprovou, e eu HUMBERTO LUCENA, Presidente do
Senado Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição
Federal, promulgo a seguinte Lei:
....................................................................................................................................................
Art. 10. A partir de 1º de janeiro de 1989, os recursos coletados de consórcios
pelas respectivas administradoras, a qualquer título, serão obrigatoriamente aplicados, desde
a sua disponibilidade, na forma prevista no Decreto-Lei nº 1.290, de 3 de dezembro de 1973.
Art. 11. O Ministro da Fazenda baixará instruções para execução desta Lei.
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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LEI Nº 8.177, DE 1º DE MARÇO DE 1991
Estabelece regras para a desindexação da
economia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................................................................................
Art. 33. A partir de 1º de maio de 1991, são transferidas ao Banco Central do
Brasil as atribuições previstas nos artigos 7º e 8º da Lei nº 5.768, de 20 de dezembro de
1971, no que se refere às operações conhecidas como consórcio, fundo mútuo e outras
formas associativas assemelhadas, que objetivem a aquisição de bens de qualquer natureza.
Parágrafo único. A fiscalização das operações mencionadas neste artigo, inclusive
a aplicação de penalidades, será exercida pelo Banco Central do Brasil.
Art. 34. (Vetado).
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

