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LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e
institui normas gerais de direito tributário
aplicáveis à União, Estados e Municípios.
......................................................................................................................................................
LIVRO SEGUNDO
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
....................................................................................................................................................
TÍTULO III
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
....................................................................................................................................................
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.
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial;
* Inciso V acrescido pela Lei Complementar nº 104, de 10/01/2001.

VI - o parcelamento.
* Inciso VI acrescido pela Lei Complementar nº 104, de 10/01/2001.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
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 tributo 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.
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Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente
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.
....................................................................................................................................................
TÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
....................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
CERTIDÕES NEGATIVAS
Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo,
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 dispensada 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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LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................................................................................
LIVRO II
DO PROCESSO DE EXECUÇÃO
TÍTULO I
DA EXECUÇÃO EM GERAL
....................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR QUALQUER EXECUÇÃO
....................................................................................................................................................
Seção II
Do Título Executivo
....................................................................................................................................................
Art. 584. São títulos executivos judiciais:
I - a sentença condenatória proferida no processo civil;
II - a sentença penal condenatória transitada em julgado;
III - a sentença homologatória de conciliação ou de transação,ainda que verse
matéria não posta em juízo;
* Inciso III com redação dada pela Lei nº 10.358, de 27/12/2001.

IV - a sentença estrangeira, homologada pelo Supremo Tribunal Federal;
V - o formal e a certidão de partilha;
VI - a sentença arbitral.
* Inciso VI acrescido pela Lei nº 10.358, de 27/12/2001.

Parágrafo único. Os títulos a que se refere o número V deste artigo têm força
executiva exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título
universal ou singular.
Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais:
* Artigo, caput com redação dada pela Lei 5.925 de 01/10/1973.

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;
* Inciso I com redação dada pela Lei nº 8.953, de 13/12/1994.

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; o
documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas; o instrumento de
transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados
dos transatores;
* Inciso II com redação dada pela Lei nº 8.953, de 13/12/1994.

III - os contratos de hipoteca, de penhor, de anticrese e de caução, bem como de
seguro de vida e de acidentes pessoais de que resulte morte ou incapacidade;
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IV - o crédito decorrente de foro, laudêmio, aluguel ou renda de imóvel, bem
como encargo de condomínio desde que comprovado por contrato escrito;
* Inciso IV com redação dada pela Lei 5.925 de 01/10/1973.

V - o crédito de serventuário de justiça, de perito, de intérprete, ou de tradutor,
quando as custas, emolumentos ou honorários forem aprovados por decisão judicial;
* Inciso V com redação dada pela Lei 5.925 de 01/10/1973.

VI - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, Estado, Distrito
Federal, Território e Município, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;
* Inciso VI com redação dada pela Lei 5.925 de 01/10/1973.

VII - todos os demais títulos, a que, por disposição expressa, a lei atribuir força
executiva.
* Inciso VII com redação dada pela Lei nº 5.925 de 01/10/1973.

§ 1º A propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título
executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.
* § 1º com redação dada pela Lei nº 8.953, de 13/12/1994.

§ 2º Não dependem de homologação pelo Supremo Tribunal Federal, para serem
executados, os títulos executivos extrajudiciais, oriundos de país estrangeiro. O título, para
ter eficácia executiva, há de satisfazer aos requisitos de formação exigidos pela lei do lugar
de sua celebração e indicar o Brasil como o lugar de cumprimento da obrigação.
* § 2º com redação determinada pela Lei nº 5.925, de 1º de outubro de 1973.

...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Institui o Código Civil.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
......................................................................................................................................................
PARTE ESPECIAL
LIVRO I
DO DIREITO DAS OBRIGAÇÕES
....................................................................................................................................................
TÍTULO X
DAS PREFERÊNCIAS E PRIVILÉGIOS CREDITÓRIOS
....................................................................................................................................................
Art. 964. Têm privilégio especial:
I -sobre a coisa arrecadada e liquidada, o credor de custas e despesas judiciais
feitas com a arrecadação e liquidação;
II - sobre a coisa salvada, o credor por despesas de salvamento;
III - sobre a coisa beneficiada, o credor por benfeitorias necessárias ou úteis;
IV - sobre os prédios rústicos ou urbanos, fábricas, oficinas, ou quaisquer outras
construções, o credor de materiais, dinheiro, ou serviços para a sua edificação, reconstrução,
ou melhoramento;
V - sobre os frutos agrícolas, o credor por sementes, instrumentos e serviços à
cultura, ou à colheita;
VI - sobre as alfaias e utensílios de uso doméstico, nos prédios rústicos ou
urbanos, o credor de aluguéis, quanto às prestações do ano corrente e do anterior;
VII - sobre os exemplares da obra existente na massa do editor, o autor dela, ou
seus legítimos representantes, pelo crédito fundado contra aquele no contrato da edição;
VIII - sobre o produto da colheita, para a qual houver concorrido com o seu
trabalho, e precipuamente a quaisquer outros créditos, ainda que reais, o trabalhador
agrícola, quanto à dívida dos seus salários.
Art. 965. Goza de privilégio geral, na ordem seguinte, sobre os bens do devedor:
I -o crédito por despesa de seu funeral, feito segundo a condição do morto e o
costume do lugar;
II - o crédito por custas judiciais, ou por despesas com a arrecadação e liquidação
da massa;
III - o crédito por despesas com o luto do cônjuge sobrevivo e dos filhos do
devedor falecido, se foram moderadas;
IV - o crédito por despesas com a doença de que faleceu o devedor, no semestre
anterior à sua morte;
V - o crédito pelos gastos necessários à mantença do devedor falecido e sua
família, no trimestre anterior ao falecimento;
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VI - o crédito pelos impostos devidos à Fazenda Pública, no ano corrente e no
anterior;
VII - o crédito pelos salários dos empregados do serviço doméstico do devedor,
nos seus derradeiros seis meses de vida;
VIII - os demais créditos de privilégio geral.
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 atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual,
de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou
colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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LEI Nº 4.728, DE 14 DE JULHO DE 1965
Disciplina o mercado de capitais e estabelece
medidas para o seu desenvolvimento.

......................................................................................................................................................
Seção XV
Disposições Diversas
....................................................................................................................................................
Art. 75. O contrato de câmbio, desde que protestado por oficial competente para o
protesto de títulos, constitui instrumento bastante para requerer a ação executiva.
§ 1º Por esta via, o credor haverá a diferença entre a taxa de câmbio do contrato e
a data em que se efetuar o pagamento, conforme cotação fornecida pelo Banco Central,
acrescida dos juros de mora.
§ 2º Pelo mesmo rito, serão processadas as ações para cobrança dos
adiantamentos feitos pelas instituições financeiras aos exportadores, por conta do valor do
contrato de câmbio, desde que as importâncias correspondentes estejam averbadas no
contrato, com anuência do vendedor.
§ 3º No caso de falência ou concordata, o credor poderá pedir a restituição das
importâncias adiantadas, a que se refere o parágrafoanterior.
§ 4º As importâncias adiantadas na forma do § 2º deste artigo serão destinadas na
hipótese de falência, liquidação extrajudicial ou intervenção em instituição financeira, ao
pagamento das linhas de crédito comercial que lhes deram origem, nos termos e condições
estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.
* § 4º acrescido pela Lei nº 9.450, de 14/03/1997.

Art. 76. O Conselho Monetário Nacional, quando entender aconselhável, em face
de situação conjuntural da economia, poderá autorizar as companhias de seguro a aplicarem,
em percentagens por ele fixadas, parte de suas reservas técnicas em letras de câmbio, ações
de sociedades anônimas de capital aberto, e em quotas de fundos em condomínio de títulos
ou valores mobiliários.
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição, decreta a seguinte lei:
CÓDIGO PENAL
PARTE GERAL
TÍTULO I
DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
Anterioridade da lei
Art. 1º Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia
cominação legal.
* Artigo com redação determinada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984.

Lei penal no tempo
Art. 2º Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar
crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.
* Artigo, caput, com redação determinada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplicase aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.
* Parágrafo com redação determinada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984.

...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
Código de Processo Penal

LIVRO I
DO PROCESSO EM GERAL
....................................................................................................................................................
TÍTULO III
DA AÇÃO PENAL
....................................................................................................................................................
Art. 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5
(cinco) dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos
inquérito policial, e de 15 (quinze) dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso,
se houver devolução do inquérito à autoridade policial (art.16), contar-se-á o prazo da data
em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos.
§ 1º Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para
oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informações
ou a representação.
§ 2º O prazo para o aditamento da queixa será de 3 (três) dias, contado da data em
que o órgão do Ministério Público receber os autos, e, se este não se pronunciar dentro do
tríduo, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termo do
processo.
Art. 47. Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e
documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los,
diretamente, de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los.
....................................................................................................................................................
LIVRO II
DOS PROCESSOS EM ESPÉCIE
....................................................................................................................................................
TÍTULO II
DOS PROCESSOS ESPECIAIS
CAPÍTULO I
DO PROCESSO E DO JULGAMENTO DOS CRIMES DE FALÊNCIA
Art. 503. Nos crimes de falência fraudulenta ou culposa, a ação penal poderá ser
intentada por denúncia do Ministério Público ou por queixa do liquidatário ou de qualquer
credor habilitado por sentença passada em julgado.
Art. 504. A ação penal será intentada no juízo criminal, devendo nela funcionar o
órgão do Ministério Público que exercer, no processo da falência, a curadoria da massa
falida.
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Art. 505. A denúncia ou a queixa será sempre instruída com cópia do relatório do
síndico e da ata da assembléia de credores, quando esta se tiver realizado.
Art. 506. O liquidatário ou os credores poderão intervir como assistentes em
todos os termos da ação intentada por queixa ou denúncia.
Art. 507. A ação penal não poderá iniciar-se antes de declarada a falência e
extinguir-se-á quando reformada a sentença que a tiver decretado.
Art. 508. O prazo para denúncia começará a correr do dia em que o órgão do
Ministério Público receber os papéis que devem instruí-la. Não se computará, entretanto,
naquele prazo o termo consumido posteriormente em exames ou diligências requeridos pelo
Ministério Público ou na obtenção de cópias ou documentos necessários para oferecer a
denúncia.
Art. 509. Antes de oferecida a denúncia ou a queixa, competirá ao juiz da
falência, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do síndico, do liquidatário ou de
qualquer dos credores, ordenar inquéritos, exames ou quaisquer outras diligências destinadas
à apuração de fatos ou circunstâncias que possam servir de fundamento à ação penal.
Art. 510. O arquivamento dos papéis, a requerimento do Ministério Público, só se
efetuará no juízo competente para o processo penal, o que não impedirá seja intentada ação
por queixa do liquidatário ou de qualquer credor.
Art. 511. No processo criminal não se conhecerá de argüição de nulidade da
sentença declaratória da falência.
Art. 512. Recebida a queixa ou a denúncia, prosseguir-se-á no processo, de
acordo com o disposto nos Capítulos I e III, Título I, deste Livro.
CAPÍTULO II
DO PROCESSO E DO JULGAMENTO DOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
Art. 513. Nos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, cujo
processo e julgamento competirão aos juízes de direito, a queixa ou a denúncia será instruída
com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito ou com
declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas.
....................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
DO PROCESSO SUMÁRIO
Art. 531. O processo das contravenções terá forma sumária, iniciando-se pelo
auto de prisão em flagrante ou mediante portaria expedida pela autoridade policial ou pelo
juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público.
Art. 532. No caso de prisão em flagrante, observar-se-á o disposto no art.304 e,
quando for possível, o preceito do art.261, sendo ouvidas, no máximo, três testemunhas.
* Artigo com redação determinada pelo Decreto-lei nº 4.769, de 1º de outubro de 1942.
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Art. 533. Na portaria que der início ao processo, a autoridade policial ou o juiz
ordenará a citação do réu para se ver processar até julgamento final, e designará dia e hora
para a inquirição das testemunhas, cujo número não excederá de três.
§ 1º Se for desconhecido o paradeiro do réu ou este se ocultar para evitar a
citação, esta será feita mediante edital, com o prazo de 5 (cinco) dias.
§ 2º Se o processo correr perante o juiz, o órgão do Ministério Público será
cientificado do dia e da hora designados para a instrução.
§ 3º A inquirição de testemunhas será precedida de qualificação do réu, se este
comparecer, e do respectivo termo deverá constar a declaração do domicílio, de acordo com
o disposto no artigo seguinte. Se o réu não comparecer, serão ouvidas as testemunhas,
presente o defensor que lhe for nomeado.
§ 4º Depois de qualificado o réu, proceder-se-á à intimação a que se refere o
artigo seguinte.
Art. 534. O réu preso em flagrante, quando se livrar solto, independentemente de
fiança, ou for admitido a prestá-la, será, antes de posto em liberdade, intimado a declarar o
domicílio onde será encontrado, no lugar da sede do juízo do processo, para o efeito de
intimação.
Art. 535. Lavrado o auto de prisão em flagrante ou, no caso de processo iniciado
em virtude de portaria expedida pela autoridade policial, inquirida a última testemunha,
serão os autos remetidos ao juiz competente, no prazo de 2 (dois) dias.
§ 1º Se, porém, a contravenção deixar vestígios ou for necessária produção de
outras provas, a autoridade procederá desde logo às buscas, apreensões, exames, acareações
ou outras diligências necessárias.
§ 2º Todas as diligências deverão ficar concluídas até 5 (cinco) dias após a
inquirição da última testemunha.
Art. 536. Recebidos os autos da autoridade policial, ou prosseguindo no processo,
se tiver sido por ele iniciado, o juiz, depois de ouvido, dentro do prazo improrrogável de 24
(vinte e quatro) horas, o órgão do Ministério Público, procederá ao interrogatório do réu.
Art. 537. Interrogado o réu, ser-lhe-á concedido, se o requerer, o prazo de 3 (três)
dias para apresentar defesa, arrolar testemunhas até o máximo de três e requerer diligências.
Parágrafo único. Não comparecendo o réu, o prazo será concedido ao defensor
nomeado, se o requerer.
Art. 538. Após o tríduo para a defesa, os autos serão conclusos ao juiz, que,
depois de sanadas as nulidades, mandará proceder ás diligências indispensáveis ao
esclarecimento da verdade, quer tenham sido requeridas, quer não, e marcará para um dos 8
(oito) dias seguintes a audiência de julgamento, cientificados o Ministério Público, o réu e
seu defensor.
§ 1º Se o réu for revel, ou não for encontrado no domicílio indicado (artigos 533,
§ 3º, e 534), bastará para a realização da audiência a intimação do defensor nomeado ou por
ele constituído.
§ 2º Na audiência, após a inquirição das testemunhas de defesa, será dada a
palavra, sucessivamente, ao órgão do Ministério Público e ao defensor do réu ou a este,
quando tiver sido admitido a defender-se, pelo tempo de 20 (vinte) minutos para cada um,
prorrogável por mais 10 (dez), a critério do juiz, que em seguida proferirá a sentença.
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§ 3º Se o juiz não se julgar habilitado a proferir decisão, ordenará que os autos lhe
sejam imediatamente conclusos e, no prazo de 5 (cinco) dias, dará sentença.
§ 4º Se, inquiridas as testemunhas de defesa, o juiz reconhecer a necessidade de
acareação, reconhecimento ou outra diligência, marcará para um dos 5 (cinco) dias seguintes
a continuação do julgamento, determinando as providências que o caso exigir.
Art. 539. Nos processos por crime a que não for, ainda que alternativamente,
cominada a pena de reclusão, recebida a queixa ou a denúncia, observado o disposto no
art.395, feita a intimação a que se refere o art.534, e ouvidas as testemunhas arroladas pelo
querelante ou pelo Ministério Público, até o máximo de cinco, prosseguir-se-á na forma do
disposto nos artigos 538 e segs.
§ 1º A defesa poderá arrolar até cinco testemunhas.
§ 2º Ao querelante ou ao assistente será, na audiência do julgamento, dada a
palavra pelo tempo de 20 (vinte) minutos, prorrogável por mais 10 (dez), devendo o
primeiro falar antes do órgão do Ministério Público e o último depois.
§ 3º Se a ação for intentada por queixa, observar-se-á o disposto no art.60, III,
salvo quando se tratar de crime de ação pública (art.29).
Art. 540. No processo sumário, observar-se-á, no que lhe for aplicável, o disposto
no Capítulo I do Título I deste Livro.
CAPÍTULO VI
DO PROCESSO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS EXTRAVIADOS OU DESTRUÍDOS
Art. 541. Os autos originais de processo penal extraviados ou destruídos, em
primeira ou segunda instância, serão restaurados.
§ 1º Se existir e for exibida cópia autêntica ou certidão do processo, será uma ou
outra considerada como original.
§ 2º Na falta de cópia autêntica ou certidão do processo, o juiz mandará, de ofício,
ou a requerimento de qualquer das partes, que:
a) o escrivão certifique o estado do processo, segundo a sua lembrança, e
reproduza o que houver a respeito em seus protocolos e registros;
b) sejam requisitadas cópias do que constar a respeito no Instituto Médico-Legal,
no Instituto de Identificação e Estatística ou em estabelecimentos congêneres, repartições
públicas, penitenciárias ou cadeias;
c) as partes sejam citadas pessoalmente, ou, se não forem encontradas, por edital,
com o prazo de 10 (dez) dias, para o processo de restauração dos autos.
§ 3º Proceder-se-á à restauração na primeira instância, ainda que os autos se
tenham extraviado na segunda.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 7.661, DE 21 DE JUNHO DE 1945
Lei de Falências

O Presidente da República , usando da atribuição que lhe confere o art.180 da
Constituição, decreta:
LEI DE FALÊNCIAS
TÍTULO I
DA CARACTERIZAÇÃO E DECLARAÇÃO DA FALÊNCIA
SEÇÃO PRIMEIRA
DA CARACTERIZAÇÃO DA FALÊNCIA
Art. 1º Considera-se falido o comerciante que, sem relevante razão de direito, não
paga no vencimento obrigação líquida, constante de título que legitime a ação executiva.
§ 1º Torna-se líquida, legitimando a falência, a obrigação provada por conta
extraída dos livros comerciais e verificada, judicialmente, nas seguintes condições:
I - a verificação será requerida pelo credor ao juiz competente para decretar a
falência do devedor (art.7º) e far-se-á nos livros de um ou de outro, por dois peritos
nomeados pelo juiz, expedindo-se precatória quando os livros forem de credor domiciliado
em comarca diversa;
II - se o credor requer a verificação da conta nos próprios livros, estes deverão
achar-se revestidos das formalidades legais intrínsecas e extrínsecas e a conta comprovada
nos termos do art.23, nº 2, do Código Comercial; se nos livros do devedor, será este citado
para, em dia e hora marcados, exibi-los em juízo, na forma do disposto no art.19, primeira
alínea, do Código Comercial;
III - a recusa de exibição ou a irregularidade dos livros provam contra o devedor,
salvo a sua destruição ou perda em virtude de força maior;
IV - os peritos apresentarão o laudo dentro de 3 (três) dias e, julgado por sentença
o exame, os respectivos autos serão entregues ao requerente, independentemente de traslado,
não cabendo dessa sentença recurso algum;
V - as contas assim verificadas consideram-se vencidas desde a data da sentença
que julgou o exame.
§ 2º Ainda que líquidos, não legitimam o pedido de falência os créditos que não
se possam na mesma reclamar.
§ 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se obrigação líquida, legitimando o
pedido de falência, a constante dos títulos executivos extrajudiciais mencionados no art.15
da Lei nº 5.474, de 18 de julho de 1968.
* § 3º acrescentado pela Lei nº 6.458, de 1º de novembro de 1977.

Art. 2º Caracteriza-se, também, a falência, se o comerciante:
I - executado, não paga, não deposita a importância, ou não nomeia bens à
penhora, dentro do prazo legal;
II - procede a liquidação precipitada, ou lança mão de meios ruinosos ou
fraudulentos para realizar pagamentos;
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III - convoca credores e lhes propõe dilação, remissão de créditos ou cessão de
bens;
IV - realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o fito de retardar
pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado, ou alienação de parte ou da totalidade
do seu ativo a terceiro, credor ou não;
V - transfere a terceiro o seu estabelecimento sem o consentimento de todos os
credores, salvo se ficar com bens suficientes para solver o seu passivo;
VI - dá garantia real a algum credor sem ficar com bens livres e desembaraçados
equivalentes às suas dívidas, ou tenta essa prática, revelada a intenção por atos inequívocos;
VII - ausenta-se sem deixar representante para administrar o negócio, habilitado
com recursos suficientes para pagar os credores; abandona o estabelecimento; oculta-se ou
tenta ocultar-se, deixando furtivamente o seu domicílio.
Parágrafo único. Consideram-se praticados pelas sociedades os atos dessa
natureza provenientes de seus diretores, gerentes ou liquidantes.
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 73, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros
Privados, regula as operações de seguros e
resseguros e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , usando da atribuição que lhe confere o
artigo 2º do Ato Complementar número 23, de 20 de outubro de 1966,
DECRETA:
CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO
Art. 1º Todas as operações de seguros privados realizados no País ficarão
subordinadas às disposições do presente Decreto-lei.
Art. 2º O controle do Estado se exercerá pelos órgãos instituídos neste Decretolei, no interesse dos segurados e beneficiários dos contratos de seguro.
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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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 9.514, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997
Dispõe sobre o Sistema de Financiamento
Imobiliário, institui a alienação fiduciária de
coisa imóvel e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
Seção I
Da Finalidade
Art. 1º O Sistema de Financiamento Imobiliário - SFI tem por finalidade
promover o financiamento imobiliário em geral, segundo condições compatíveis com as da
formação dos fundos respectivos.
Seção II
Das Entidades
Art. 2º Poderão operar no SFI as caixas econômicas, os bancos comerciais, os
bancos de investimento, os bancos com carteira de crédito imobiliário, as sociedades de
crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo, as companhias hipotecárias e,
a critério do Conselho Monetário Nacional - CMN, outras entidades.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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LEI Nº 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986
Dispõe sobre
Aeronáutica.

o

Código

Brasileiro
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................................................................................
TÍTULO VI
DOS SERVIÇOS AÉREOS
....................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
SERVIÇOS AÉREOS PÚBLICOS
....................................................................................................................................................
Seção III
Da Intervenção, Liquidação e Falência de Empresa Concessionária de Serviços Aéreos
Públicos
Art. 187. Não podem impetrar concordata as empresas que, por seus atos
constitutivos, tenham por objeto a exploração de serviços aéreos de qualquer natureza ou de
infra-estrutura aeronáutica.
Art. 188. O Poder Executivo poderá intervir nas empresas concessionárias ou
autorizadas, cuja situação operacional, financeira ou econômica ameace a continuidade dos
serviços, a eficiência ou a segurança do transporte aéreo.
§ 1º A intervenção visará ao restabelecimento da normalidade dos serviços e
durará enquanto necessária à consecução do objetivo.
§ 2º Na hipótese de ser apurada, por perícia técnica, antes ou depois da
intervenção, a impossibilidade do restabelecimento da normalidade dos serviços:
I - será determinada a liquidação extrajudicial, quando, com a realização do ativo
puder ser atendida pelo menos a metade dos créditos;
II - será requerida a falência, quando o ativo não for suficiente para atender pelo
menos a metade dos créditos, ou quando houver fundados indícios de crimes falenciais.
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

