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DECRETO LEGISLATIVO N.0 64, DE 1980 

- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 750. de 28 de dezembro de 1979, que 
"reajusta os vencimentos e proventos dos membros do Tribunal de Contas 
do Distrito Federal e respectivo Ministério Público e dá outras providências" 482 

DECRETO LEGISLATIVO N.0 65, DE 1980 

- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 751, de 28 de dezembro de 1979, que 
"reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores dos Serviços 
Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal e dá outras providên-
cias" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 

DECRETO LEGISLATIVO N.0 66, DE 1980 

- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 752, de 31 de dezembro de 1979, que 
"extingue o Certificado de Aplicação previsto no art. 15 do Decreto-Lei 
n.0 1.376, de 12 de dezembro de 1974, e dâ. outras providências" .. .. .. .. .. .. 483 

DECRETO LEGISLATIVO N.0 67, DE 1980 

- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 753, de 31 de dezembro de 1979, que 
"adapta a Tarifa Aduaneira do Brasil à Nomenclatura Brasileira de Mer
cadorias e dá outras providências" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 

DECRETO LEGISLATIVO N.' 68, DE 19aO 
- Aprova o texto do Decreto-Lei n.O 1.'754, de 31 de dezembro de 1979, que 

"altera a composição do Fundo Nacional de Desenvolvimento e dá outras 
providências" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 



DECRETO LEGISLATIVO N." 69, DE 1980 
- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 755, de 31 de dezembro de 19'79, que 

"dispõe sobre a arrecadação e restituição das receitas federais e dá outras 
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providências" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 

DECRETO LEGISLATIVO N." 70, DE 1980 
- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 756, de 31 de dezembro de 1979, que 

"aumenta os limites do Decreto-Lei n.9 1. 312, de 15 de fevereiro de 1974, 
alterados pelos Decretos-Leis números 1.460, de 22 de abril de 1976, 1.562, 
de 19 de julho de 1977, e 1.651, de 21 de dezembro de 1978. e dá outras pro-
vidências" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 

DECRETO LEGISLATIVO N." 71, DE 1980 

- Aprova o texto do Decreto-Lei n. 0 1. 758, de 3 de janeiro de 1980, que 
"reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores das Secretarias 
do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da Justiça Federal e dá 
outra.s providências" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 

DECRETO LEGISLATIVO N.0 72, DE 1980 
- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 759, de 7 de janeiro de 19-80, que 

"reajusta os vencimentos e proventos dos servidores das Secretarias das 
Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira Instância e dá outras 
providências" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 

DECRETO LEGISLATIVO N." 73, DE 1980 
-Aprova o texto do Decreto-Lei n. 0 1. 757, de 3 de janeiro de 1980, que 

"reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores da Secretaria 
Geral do Tribunal de Contas da União e dá outras providências" . . . . . . . . . . 486 

DECRETO LEGISLATIVO N." 74, DE 1980 

- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 761, de 7 de janeiro de 1980, que 
"reajusta os vencimentos e proventos dos funcionários da secretaria do 
Tribunal Superior Eleitoral e dá outras providências" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 

DECRETO LEGISLATIVO N.• 75, DE 1980 

-Aprova o te1eto do Decreto-Lei n.0 1. 762, de 7 de janeiro de 1980, que 
"reajusta os vencim·entos e proventos dos funcionários das Secretarias dos 
Tribunais Regionais Eleitorais e dá outras providências" . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 

DECRETO LEGISLATIVO N." 76, DE 1980 

- Aprova o te>cto do Decreto-Lei n.0 1. 760, de 7 de janeiro de 1980, que 
"reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores dos Tribunais 
do Trabalho e dá outras providências" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 

DECRETO LEGISLATIVO N." 77, DE 1980 

- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 763, de 16 de janeiro de 1980, que 
"altera a redação do art. 91 do Decreto-Lei n.0 200, de 25 de fevereiro de 
1967, modificado pelo art. 1.0 do Decreto-Lei n.0 900, de 29 de setembro 
de 1969" . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 487 

DECRETO LEGISLATIVO N.• 78, DE 1980 

- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 764, de 17 de janeiro de 1980, que 
"reajusta os vencimentos e proventos dos servidores da secretaria do Tri
bunal de Justiça do Distrito Federal" . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . .. .. . 487 

DECRETO LEGISLATIVO N." 79, DE 1980 

- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 7166, de 28 de janeiro de 1980, que 
"dispõe sobre doação de imóveis em pagamento de débitos relativos ao Im-
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posto sobre a Propriedade Territorial· Rural, à Taxa de Serviços Cadastrais, 
à Contribuição Sindical Rural e à Contribuição de que trata o art. 5.0 

d? ADe?re,;o-Lei n.o 1.146, de 31 de dezembro de 1970, e dá outras pro-
VIdencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 

DECRETO LEGISLATIVO N.O 80, DE 1980 

- Aprova o texto do Decreto-Lei n.u. 1. '76'7, de 1.o- de fevereiro de 1980, que 
"cria grupo executivo para regularização fundiária no sudeste do Pará, 
norte de Goiás e oeste do Maranhão, e dá outras providências" . . . . . . . . 488 

DECRETO LEGISLATIVO N.' 81, DE 1980 

- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 76S, de 14 de fevereiro de 1980, que 
"autoriza a EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. - a 
criar uma sociedade subsidiária no exterior" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 

DECRETO LEGISLATIVO N.' 82, DE 1980 

-Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1.769, de 14 de fevereiro de 1980, que 
"autoriza a EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. - a 
participar acionariamente do capital social da Indústria Aeronáutica NEIVA 
S.A., nas condições que estabelece" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 

DECRETO LEGISLATIVO N.' 83, DE 1980 

-Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 770, de 20 de fevereiro de 1980, que 
"dispõe sobre a criação de cargos, não remunerados, de Juiz de Paz, na 
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e dá outras providências" 489 

DECRETO LEGISLATIVO N.' 84, DE 1980 

- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 765, de 17 de janeiro de 1980, que 
"reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores dos órgãos 
auxiliares da Justiça de Primeira Instância do Distrito Federal e dos 
Territórios" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 

DECRETO LEGISLATIVO N.' 85, DE 1980 

- Aprova o texto do Decreto-Lei n. 0 1. 771, de 20 de fevereiro de 1980, que 
"estende a gratificação instituída pelo Decreto-Lei n.0 1. 714, de 21 de 
novembro de 19'79, aos integrantes da Policia Rodoviária Federal" . . . . . . . . 490 

DECRETO LEGISLATIVO N.' 86, DE 1980 

- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 772, de 26 de fevereiro de 1980, que 
"dispõe sobre isenção ou redução fiscal na importação" . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 

DECRETO LEGISLATIVO N.' 87, DE 1980 

- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 774, de 5 de março de 1980, que 
"altera o limite da gratificação de produtividade instituída pelo Decreto-Lei 
n.O 1.544, de 15 de abril de 1977, e dá outras providências" ................ 491 

DECRETO LEGISLATIVO N.' 88, DE 1980 
- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 775, de 12 de março de 1980, que 

"altera alíquotas do imposto de importação e dá outras providências" . . . . . . 491 

DECRETO LEGISLATIVO N.' 88, DE 1980 
- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 776, de 17 de março de 1980, que 

"dispõe sobre pagamento de gratificação de produtividade, nos casos que 
menciona, e dá outras providências" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 

DECRETO LEGISLATIVO N.' 90, DE 1980 
- Aprova o texto do Decreto~ Lei n.0 1. 773, de 3 de março de 1980, que 

"regula a incidência de contribuição previdenciária sobre a representação 
mensal prevista no Decreto-Lei n. 0 1.445, de 13 de fevereiro de 1976" . . . . 492 



DECRETO LEGISLATIVO N.0 91. DE 1980 
- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 777, de 18 de março de 1980, que 

"fixa o soldo dos postos de Coronel PM da Policia Militar e de Coronel BM 
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do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e dá outras providências" 492 

DECRETO LEGISLATIVO N.' 92. DE 1980 
- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 778, de 18 de março de 1980, que 

"cria o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA) e dá outras 
providências" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 

DECRETO LEGISLATIVO N.' 93. DE 1980 
- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 779, de 26 de março de 1980, que 

"amplia o prazo estabelecido no Decreto-Lei n° 1.096, de 23 de março cte 
1970", que "concede incentivos fiscais às empresas de mineração e dá outras 
providências" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 

DECRETO LEGISLATIVO N.' 94. DE 1980 
- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 780, de 14 de abril de 1980, que 

"co1_1cede isenç~ d~ imposto_ B?b~; a renda às empresas de pequeno porte 
e diSpensa obngaçoes acessonas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 

DECRETO LEGISLATIVO N.' 95. DE 1980 
-Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 781, de 16 de abril de 1980, que 

"dispõe sobre recursos recebidos pela Companhia de Eletricidade do Amapá 
(CEA> e dá outras providências" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 

DECRETO LEGISLATIVO N.0 96, DE 1980 
- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 782, de 16 de abril de 1980, que 

"in~t~t~ ,empréstimo compulsório para absorção temporária de poder 
aqms1tivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 

DECRETO LEGISLATIVO N.' 97, DE 1980 
- Aprova o texto do Convênio de Santo Domlngo (Ata de Registro dos Es

tatutos da Organização de Educação Ibero-Americana - OEI) assinaao 
em 31 de outubro de 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 

DECRETO LEGISLATIVO N.0 98. DE 1980 

- Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do Pais na pri
meira quinzena do mês de outubro do corrente ano, em visita oficiai à 
República do Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 

DECRETO LEGISLATIVO N.' 99, DE 1980 
- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 783, de 18 de abril de 1980, que 

"dispõe sobre o imposto sobre operação de crédito, câmbio e seguro e sobre 
operações relativas a títulos e valores mobiliários" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 

DECRETO LEGISLATIVO N.' HIQ. DE 1980 

- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 784, de 28 de abril de 1980, que 
"fixa vencimentos para cargos da Magistratura da União e do Distrito 
Federal e Territórios" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 

DECRETO LEGISLATIVO N.O 101. DE 1980 

- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 785, de 13 de maio de 1980, que 
"altera. a le~lação refere~~ ~o !~posto único sobre lubrificantes e com
bustíveis e da outras provxdencxas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 
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DECRETO LEGISLATIVO N.0 102, DE 1980 

- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 787, de 26 de maio de 1980, que 
"fixa vencimentos para cargos do Governo do Distrito Federal e do Tri
bunal de Contas do Distrito Federal" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 

DECRETO LEGISLATIVO N.0 103, DE 1980 

- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 786, de 20 de maio de 1980, que 
"altera a redação do parágrafo único do art. 45 da Lei n.0 4.375, de 17 
de agosto de 1964" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 

DECRETO LEGISLATIVO N.0 104, DE 1980 

- Aprova o texto do D3creto-Lei n.0 1. 788, de 28 de maio de 1980, que 
"fixa o vencimento e o percentual de representação do cargo de Auditor do 
Tribunal de Contas da União" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 

DECRETO LEGISLATIVO N.' 105, DE 1980 

- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 789, de 28 de maio de 1980, que 
"dispõe sobre a renúncia, pela União, do domínio útil da área situada no 
Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, necessária à ampliação da 
Base Aérea e à implantação do Aeroporto de Guarulhos" . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 

DECRETO LEGISLATIVO N.' 106, DE 1980 

- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 790, de 9 de junho de 1980, que 
"altera a legislação do imposto de renda e introduz modificações do De~ 
creto·Lei n.0 1. 782, de 16 de abril de 1980, que instituiu o empréstimo 
compulsório" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 

DECRETO LEGISLATIVO N.' 107, DE 1980 
- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 792, de 17 de junho de 1980, que 

"dispõe sobre a destinação do eventual excesso de arrecadação do imposto 
sobre operações financeiras no exercício financeiro de 19SO" . . . . . . . . . . . . . . 504 

DECRETO LEGISLATIVO N.0 108, DE 1980 
- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 791, de 11 de junho de 1980, que 

"dispõe sobre a renúncia, pela União, em favor do Estado de São Paulo, 
ao domínio direto de área situada no Município de Guarulhos, Estado de 
São Paulo" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 

DECRETO LEGISLATIVO N.0 109, DE 1980 
_ Aprova o texto da Constituição da Organização das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) em Agência Especializada das 
Nações Unidas, concluído em Viena a 8 de abril de 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 

DECRETO LEGISLATIVO N.' 110, DE 1980 
- Aprova o texto do Tratado de Interconexão Ferroviária entre a República 

Federativa do Brasil e a República do Paraguai, assinado em Assunção, a 
11 de abril de 1980 . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 505 

DECRETO LEGISLATIVO N.' !H, DE 1980 

- Aprova o texto do Acordo que estabelece a Comunidade da Pimenta·do-Rei
no, aberto à assinatura em Bangkok, Tailândia, de 16 de abril a 31 de 
agosto de 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 

DECRETO LEGISLATIVO N.' 112, DE 1980 
- Aprova o texto do Decreto-lei n.0 1. 793, de 23 de junho de 1980, que 

"autoriza o Poder Executivo a não ajuizar as ações que menciona, e dá 
outras providências" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 



DECRETO LEGISLATIVO N.' 113, DE 1980 

- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 794, de 23 de junho de 1980, que 
"dispõe sobre os encargos financeiros da União, previstos no art. 9.0 e §§ 1.0 , 
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2. 0 e 5.0 da Le1 n.0 4.070, de 15 de junho de 1962" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 

DECRETO LEGISLATIVO N.' 114, DE 1980 

- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 795, de 8 de jUlho de 1980, que 
"altera a composição da Diretoria do Banco Central do Brasil" . . . . . . . . . . 537 

DECRETO LEGISLATIVO N.' 115, DE 1980 

- Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do Pais no de
curso da segunda quinzena de janeiro, primeira de fevereiro e primeira de 
março de 1981, em visita oficial à França, Portugal e Colômbia, respec-
tivamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 

DECRETO LEGISLATIVO N.' 116, DE 1980 

- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 796, de 9 de julho de 1980, que 
"estabelece alíquota para a incidência do imposto de renda sobre remessas 
em pagamento de transmissão dos jogos olímpicos do corrente ano, em 
Moscou" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 

DECRETO LEGISLATIVO N' 117, DE 1980 
-Aprova o texto do Decreto-lei n.0 1.797, de 9 de julho de 1980, que 

"concede isenção do imposto de importação para as obras de arte que 
especifica" ............................................ · . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 

DECRETO LEGISLATIVO N.' 118, DE 1980 

- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 798, de 24 de julho de 1980, que 
"estabelece limite de remuneração mensal para os servidores da adminis
tração federal, e dá outras providências" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 

DECRETO LEGISLATIVO N.' 119, DE 1980 

- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 800, de 18 de agosto de 1980, que 
"limita a aplicação do disposto no art. 4.0 do Decreto-Lei n.0 1.742, de 
27 de dezembro de 1979, que dispõe sobre a realização das despesas à 
conta de recursos vinculados do Tesouro Nacional, no exercício de 1980'' 539 

DECRETO LEGISLATIVO N.0 120, DE 1980 
- Aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 799, de 5 de agosto de 1980, que 

"restrutura o Grupo Executivo das Terras do Araguaia-Tocantins 
(GETAT) e dá outras providências" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 539 

DECRETO LEGISLATIVO N,0 121, DE 1980 

- Aprova o texto do Tratado de Amizade e Cooperação entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Peru, assinado em Brasilia a 16 
de outubro de 1979 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . 540 

DECRETO LEGISLATIVO N.0 122, DE 1980 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 1 Q, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 1, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 698, de 3 de outubro 
de 1979, que "altera o limite percentual fixado no Anexo do 
Decreto-Lei n9 1.574, de 19 de setembro de 1977, e dá outras 
providências". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1.698, de 3 de 
outubro de 1979, qne "altera o limite percentual fixado no Anexo do 
Decreto-Lei n9 1.574, de 19 de setembro de 1977, e dá outras providências. 

Senado Federal, 18 de março de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

DCN, 19 mar. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso III, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 2, DE 1980 

Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do 
Pais, no decurso da primeira quinzena do mês de abril do cor
rente ano. 

Art. 19 - Fica o Senhor Presidente da República autorizado a ausen
tar-se do País, no decurso da primeira quinzena do mês de abril do 
corrente ano, para visitar a República do Paraguai a convite do governo 
daquele país. 

Art. 29 - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Senado Federal, 27 de março de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

DON, 28 mar. 1980, s. II. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 3, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 699, de 16 de outubro 
de 1979, que "dispõe sobre cancelnmento e parcelnmento de dé
bitos, no dmbito da Previdência Social, e dd outras providências". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei u9 1. 699, de 16 
de outubro de 1979, que "dispõe sobre cancelamento e parcelamento de 
débitos, no âmbito da Previdência Social, e dá outras providências". 

Senado Federal, 7 de abril de 1980. - Luiz Viana, Presidente. ---
DON, 8 abr. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 4, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 702, de 18 de outubro de 
1979, que "dispõe sobre a contribuição para análise e fiscalização 
de profetas técnico-econômicos nas áreas da SUDAM e da 
SUDENE, e dá outras providências". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 702, de 18 
de outubro de 1979, que "dispõe sobre a contribuição para análise e 
fiscalização de projetas técnico-económicos nas áreas da SUDAM e da 
SUDENE, e dá outras providências". 

Senado Federal, 7 de abril de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
---
DON, 8 abril 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 5, DE 1980 

ll.prova o texto do Decreto-Lei n9 1. 701, de 18 de outubro 
de 1979, que "prorroga o prazo para destinação de recursos ao 
PIN e ao PROTERRA. 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 701, de 18 
de outubro de 1979, que "prorroga o prazo para destinação de recursos 
ao PIN e ao PROTERRA". 

Senado Federal, 7 de abril de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

DON, 8 abril 1980, s. li. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 6, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 703, de 18 de outubro 
de 1979, que "estabelece condições especiais para importação de 
bens destinados à produçüo de petróleo bruto e gás natural da 
bacia de Campos, na Plataforma Continental Brasileira, e dá 
outras providências". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 703, de 
18 de outubro de 1979, que "estabelece condições especiais para impor
tação de bens destinados à produção de petróleo bruto e gás natural na 
bacia de Campos, na Plataforma Continental Brasileira, e dá outras pro
vidências". 

Senado Federal, 8 de abril de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

DON, .9 abr. 1980, s. ll. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promu1go o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 7, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 700, de 18 de outubro 
de 1979, que "ertingue o registro das letras de câmbio e notas 
promissórias, e dá outras providências''. 

O Congresso Nacional decreta: 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 700, de 18 
de outubro de 1979, que "extingue o registro das letras de câmbio e notas 
promissórias, e dá outras providências. 

Senado Federal, 8 de abril de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
-,----
DON, 9 abr. 1980, s. I.I 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. b::>, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 8, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 705, de 23 de outubro 
de 1979, que "dispõe quanto à obrigatoriedade de recolhimento 
antecipado, pelas pessoas físicas, do imposto de renda sobre os 
rendimentos que especifica". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 705, de 
23 de outubro de 1979, que "dispõe quanto à obrigatoriedade de recolhi-
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menta antecipado, pelas pessoas físicas, do imposto de renda sobre os 
rendimentos que especifica". 

Senado Federal, 9 de abril de l9SO. - Luiz ViaM, Presidente. 
---
DON, lO abr. 19&0, s.. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 9, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1 . 706, de 23 de outubro 
de 1979, que "altera dispositivos da Lei n9 6.468, de 14 de no
vembro de 1977, modificada pelo Decreto-Lei n9 1. 647, de 18 de 
dezembro de 1978, regulnndo a tributação simplificada para pe
quenas e médias empresas, e dá outras providências'~. 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 706, de 
23 de outubro de 1979, que "altera dispositivos da Lei n9 6.468, de 14 de 
novembro de 1977, modificada pelo Decreto-Lei n9 1. 647, de 18 de de
zembro de 1978, regulando a tributação simplificada para pequenas e 
médias empresas, e dá outras providências". 

Senado Federal, 9 de abril de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
---
DON, 10 abr. 1980, s. II, 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 10, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 704, de 23 de outubro 
de 1979, que "altera a legislnção do imposto sobre a renda que 
incide sobre o lucro das pessoas juridicas, modifica o sistema 
de correção monetária de débitos fiscais e dá outras providJncias". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 704, de 
23 de outubro de 1979, que "altera a legislação do imposto sobre a renda 
que incide sobre o lucro das pessoas jurídicas, modifica o sistema de 
correção monetária de débitos fiscais e dá outras providências". 

Senado Federal, 9 de abril de 1980. - Luiz ViaM, Presidente. 

=va=N::-.-:,c:o-abril 1980, s. II. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 11, DE 1980 

Aprova o texto da Convenção Internacional para a Salva
guarda da Vida Humana no Mar, concluida em Londres, a 19 de 
novembro de 197 4. 

Art. ]9 - É aprovado o texto da Convenção Internacional para a 
Salvaguarda da Vida Humana no Mar, concluída em Londres, a lQ de 
novembro de 1974. 

Art. 29 - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Senado Federal, 16 de abril de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

DCN, 15 abril 1980, s. 11. 

DOCUMENTO 1 

CONVENÇÃO INTERNACIONAL PARA SALVAGUARDA 
DA VIDA HUMANA NO MAR, 1974 

OS GOVERNOS CONTRATANTES 

DESEJANDO estabelecer, de comum acordo, princípios e regras unifor
mes para salvaguardar a vida humana no mar, e 

CONSIDERANDO que o modo mais eficaz de lograr tal propósito é a 
conclusão de uma Convenção destinada a substituir a Convenção Interna
cional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1960, levando em conta 
as mudanças ocorridas desde que foi ela estabelecida, 

CONVIERAM no seguinte: 
ARTIGO I 

Obrigações Gerais contraídas em virtude da Convenção 

a) Os Governos Contratantes se ·comprometem a tomar efetiva as 
disposições da presente Convenção e do seu Anexo, o qual será considerado 
como parte 'integrante da presente Convenção. Toda referência à presente 
Convenção implica, ao mesmo tempo, uma referência as Anexo. 

b) Os Governos Contratantes se comprometem a promulgar todas as 
leis, decretos, ordens e regulamentos e a tomar todas as medidas necessárias 
para dar à Convenção pleno e completo efeito, a fim de garantir que, do 
ponto de vista da salvaguarda da vida humana, um navio esteja apto para 
o serviço a que é destinado. 

ARTIGO II 

Aplicação 

A presente Convenção aplicar-se-á aos navios autorizados a arvorar a 
bandeira dos Estados cujos Governos sejam Governos Contratantes. 
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ARTIGO W 

Le!s e Regulamentos 

Os Governos Contratantes se comprometem a comunicar e depoS'ltar 
junto ao Secretário-Geral da Organização Marítima Consultiva Intergover
namental (doravante denominada "Organização") : 

a) Uma lista dos organismos não-governamentais que são autorizados a 
agir em seu nome na aplicação das medidas relativas à salvaguarda da vida 
humana no mar, a fim de serem distribuídas aos Governo Contratantes, 
para conhecimento de seus funcionários; 

b) o texto das leis, decretos, ordens e regulamentos que forem promul
gados sobre as diferentes matérias que se enquadram na esfera da presente 
Convenção; e 

cJ um número suficiente de modelos de certificados emitidos de confor
midade com as disposições da presente Convenção, a serem transmitidos aos 
Governos Contratantes para conhecimento de seus funcionários. 

ARTIGO IV 

Casos de torça maior 

aJ Um navio que não esteja suje1to, no momento de sua partida para 
uma viagem qualquer, às disposições da presente Convenção não deve ficar 
submetido a essas disposições por motivo de qualquer desvio da derrota no 
decorrer da viagem projetada, se esse desvio de derrota for provocado por 
mau tempo ou por qualquer outra causa de força maior. 

b) As pessoas que se encontrem a bordo de um navio por motivo de 
força maior ou em conseqüência da obrigação imposta ao Comandante de 
transportar náufragos ou outras pessoas, não serão levadas em ~conta quan
do se tratar de verificar a apl'lcação, ao navio, de qualquer prescrição da 
presente Convenção. 

ARTIGO V 

Transporte de pessoas em caso de emergência 

a) Para assegurar a evacuação de pessoas com o propósito de evitar 
uma ameaça à segurança de suas vidas, um Governo Contratante pode au
torizar o transporte, em seus navios, de um número de pessoas superior ao 
permitido, em outras circunstâncias, pela presente Convenção. 

b) Uma autorização dessa natureza não priva os demais Governos Con
tratantes dos direitos de fiscalização que lhes correspondam sobre tais 
navrlos, nos termos da presente Convenção, quando os mesmos se encontrem 
em seus portos. 

c) O Governo Contratante que conceder qualquer autorização dessa 
natureza deverá enviar ao Secretário-Geral da Organização a notificação 
correspondente, acompanhada de um relatório sobre as circunstânclaa 
do fato. 

ARTIGO VI 

Tratados e Convenções anteriores 

a) A presente Convenção substitui e anula, entre os Governos Contra .. 
tantes, a Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no 
Mar, assinada em Londres, em 17 de junho de 1960. 
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b) Todos os demais Tratados, Convenções ou Acordos, concernentes à 
Salvaguarda da Vida Humana no Mar ou às questões que lhe são relaciona
das e que estão atualmente em vrlgor entre os Governos Partes da presente 
Convenção, continuarão a produzir pleno e inteiro efeito nos respectivos 
prazos de vigência, no que diz respeito: 

i) aos navios aos quais a presente Convenção não é aplicável, e 

11) aos navios aos quais a presente Convenção se aplica, no que 
concerne aos pontos que não constituem objetos das determinações 
por ela expressas. 

c) Nos casos, entretanto, de conflito entre aqueles Tratados, Convenções 
ou Acordos e as disposições da presente Convenção, devem prevalecer as 
disposições desta última. 

d) Todos os pontos que não constituem objeto das determinações, ex
presssas na presente Convenção, ficam submetidos à legislação dos Governos 
Contratantes. 

ARTIGO VII 
Regras Especiais resultantes de Acordos 

Quando, em conformidade com a presente Convenção, forem estabele
cidas regras especiais por acordo entre todos ou alguns dos Governos Con
tratantes, tais regras devem ser comunicadas ao Secretário-Geral da Orga
nização, com vistas à sua d'lstribuição entre todos os Governos Contratantes. 

ARTIGO VIII 
Emendas 

a) A presente Convenção poderá ser emendada por qualquer dos proce
dimentos especificados nos parágrafos seguintes. 

b) Emendas após consideração por parte da Organização: 

(!) toda emenda proposta por um Governo Contratante será 
submetida ao Secretário-Geral da Organização e distribuída por 
este a todos os Membros da Organização e a todos os Governos Con
tratantes, com uma antecedência mínima de seis meses antes de 
ser considerada pela Organização; 

(1!) toda emenda proposta e distribuída, como acima indicado, 
será encaminhada ao Comitê de Segurança Marítima da Organi
zação, para que este a examine; 

(!li) os Governos Contratantes de Estados, quer sejam ou não 
Membros da Organização, terão direito a participar das delibe
rações do Comitê de Segurança Marítima para o exame e adoçã.o 
das emendas; 

(ivl as emendas serão adotadas por uma maioria de dois ter
ços dos Governos Contratantes presentes e votantes no Comitê de 
Segurança Marit1ma, ampliado segundo a alínea (ii!) do presente 
parágrafo (e que daqui por diante será chamado de "Comitê de 
Segurança Marítima Ampliado") , com a condição de que, pelo 
menos, um terço dos Governos Contratantes esteja preste à vo
tação; 

(V) as emendas adotadas de acordo com a alínea (iv) do 
presente parágrafo serão -comunicadas pelo Secretário-Geral da 
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Organização a todos os Governos Contratantes, para fins de acei
tação; 

(Vi) (I) uma emenda a um Artigo da Convenção ou ao Capí
tulo I do Anexo será considerada aceita na data em que ti'ver 
sido aceita por dois terços dos Governos Contratantes; 

(2) uma emenda ao Anexo da Convenção, que não seja ao 
Capítulo I, será considerada como tendo sldo aceita: 

( aa) ao término dos dois anos seguintes à data em que foi 
comunicada aos Governos Contratantes para fins de aceitação, ou 

(bb) ao término de um período diferente, que não será inferior 
a um ano, se assim for determinado na ocasião de sua adoção por 
uma maioria de dois terços dos Governos Contratantes presentes e 
votantes no Comitê de Segurança Marítima Ampliado. 

Todavia, se, dentro do período fixado, mais de um terço dos 
Governos Contratantes ou os Governos Contratantes, cujas frotas 
mercantes combinadas representem um mínimo de cinqüenta por 
cento da tonelagem bruta da frota mercante mundial, notificarem 
ao Secretário-Geral da Organização que rec'Usam a emenda, esta 
será considerada como não aceita; 

(vü) (!) uma emenda a um Artigo da Convenção ou ao Capí
tulo I do Anexo entrará em vigor, no que diz respeito aos Governos 
Contratantes que a tenham aceito, seís meses após a data em que 
foi considerada como tendo sido aceita e, com respeito a cada Go
verno Contratante que a aceite após essa data, seis meses após a 
data de aceitação por esse Governo contratante, e 

(2) uma emenda ao Anexo, que não seja ao Capítulo I, entrará 
em vigor com respeito a todos os Governos Contratantes, excetua
dos aqueles que a tenham recusado de acordo com a alínea (vi) (2) 
do presente parágrafo e que não tinham retirado suas recusas, seis 
meses após a data em que foi -considerada como tendo sido aceita. 
Entretanto, antes da data fixada para a entrada em vigor de uma 
emenda, qualquer Governo Contratante pode notificar ao Secretá
rio-Geral da Organ1lzação que se eximirá de colocá-la em execução 
durante um período não superior a um ano, contado a partir da 
data de entrada em vigor da emenda, ou durante um período 
superior ao anteriormente mencionado, que seja fixado por uma 
maioria de dois terços dos Governos Contratantes presentes e 
votantes no Comitê de Segurança Marítima Ampliado, na ocasião 
da adoção da emenda . 

.Jmenda por uma Conferência: 

(i) por solicitação de qualquer Governo Contratante, sempre 
que com ele concordem pelo menos um terço dos Governos Contra
tantes, a Organização convocará úma Conferência de Governos 
Contratantes para estudar emendas à presente Convenção. 

(i1) toda emenda adotada em tal Conferência por runa maioria 
de dois terços dos Governos Contratantes presentes e votantes será 
comunicada pelo Secretário-Geral da Organização a todos os Go
vernos Contrantes para fins de :weitação, e 

(iii) salvo se a Conferência decidir de modo diverso, a emenda 
será considerada como tendo sido aceita e entrará em vigor de 
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acordo com os procedimentos especificados nas alíneas (b) (VÜ e 
(b) (vii), respectivamente, do presente Artigo, sendo que as re
ferências feitas nessas alíneas ao Comitê de Segurança Marítima 
Ampliado serão entendidas como referências feitas à Conferência. 

(i) um Governo Contratante que tiver aceito uma emenda ao 
Anexo, a qual já tenha entrado em vigor, não ficará obrlgado a 
tornar os benefícios da presente Convenção extensivos aos Certifi
cados emitidos para um navio autorizado a arvorar a bandeira de 
um Estado cujo Governo, recorrendo às disposições da alínea (b) 
(vi) (2) do presente Artigo tenha recusado a emenda e não haja 
retirado a sua recusa; mas somente na medida em que tais Certi
ficados referem-se a assuntos abrangidos pela emenda em questão. 

(1D um Governo Contratante que tiver aceito uma emenda ao 
Anexo, a qual já tenha entrado em vigor, tornará os beneficias da 
presente Convenção extensivos aos Certificados emitidos para um 
navio autorizado a arvorar a bandeira de um Estado cujo Governo, 
recorrendo às disposições da alínea (b) (vil) (2) do presente Ar
tigo, tenha notificado ao Secretário-Geral da Organização que se 
exime da obrigação de pôr em execução a dita emenda. 

e) Salvo indicação expressa em contrário, toda emenda à presente Con
venção efetuada de acordo com o disposto neste Artigo, que se refira à 
estrutura de um navio, será aplicável somente a navios cujas quilhas 
tenham sido batidas ou que se encontrem em estágio similar de construção 
na data de entrada em vigor dessa em~nda, ou após essa data. 

f) Toda dacla.ra<;ão de aceitação ou de recusa de uma emenda, ou qual
quer das notificações comunicadas em virtude da alínea b) (vil) (2) do 
presente Artigo, deverá ser submetida por escrito ao Secretário-Geral da 
Organização, o qual informará a todos os Governos Contratantes sobre 
qualquer dessas comunicações e a data de seu recebimento. 

g) O Secretário-Geral da Organização informará a todos os Governos 
Contratantes sobre quaisquer emendas que entrem em vigor de acordo com 
este Artigo, assim como a data de entrada em vigor de cada uma delas. 

ARTIGO IX 

Assinatura, Ratificação, Aceitação, Aprovação e Adesão 

a) A presente Convenção estará aberta à assinatura, na sede da Organi
zação, a partir de 19 de nov.embro de 1974 até P.) de julho de 1975, e, depois 
desse prazo, permanecerá aberta a adesões. Os !Estados poderão constituir-se 
Partes da presente Convenção mediante: 

(i) assinatura sem reserva quanto à ratificação, aceitação ou 
aprovação; ou 

(ii) assinatura com reserva de ratificação, aceitação ou apro
vação, seguida de ratificação, aceitação ou aprovação; ou 

(iii) adesão. 

b) A ratificação, aceitação, aprovação ou adesão serão efetuadas me
diante depósito do instrumento competente junto ao SecretáTio-Geral da 
Organização. 
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c) O Secretário-Geral da Organização informará aos Governos de 
todos os Estados que tenham assinado a presente Convenção, ou que a ela 
tenham aderido, sobre qualquer assinatura ou depósito de instrumento 
de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão e a data da sua ocorrência. 

ARTIGO X 
Entrada em vigor 

a) A presente Convenção entrará em vigor doze meses após a data em 
que pelo menos vinte e cinco Estados, cujas frotas mercantes combinadas 
representem não menos do que cinqüenta por cento da tonelagem bruta da 
marinha mercante mundial, tenham-se tornado Partes da mesma, de acor
do com o disposto no Artigo IX. 

b) Todo instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, 
depositado após a data de entrada em vigor da presente Convenção, pas
sará a ter efeito três meses após a data em que tiver sido depositado. 

c) Todo instrumento de ratificação, aceitação, aprovação à presente 
Convenção seja considerada como tendo sido aceita de acordo com o Ar
tigo VIII, será considerado como referindo-se à Convenção com seu texto 
emendado. 

ARTIGO XI 

Denúncia 

a) A presente Convenção pode ser denunciada por qualquer Governo 
Contratante, em qualquer momento posterior à expiração de um prazo de 
cinco anos, a contar da data em que a Convenção tenha entrado em vigor 
para esse Governo. 

b) A denúncia será efetuada mediante o depósito de um instrumento 
de denúncia junto ao Secretário-Geral da Organização, o qual notificará a 
todos outros Governos Contratantes sobre o recebimento de qualquer instru
mento de denúncia e a data do seu recebimento, bem como a data em 
que tal denúncia surtirá efeito. 

c) A denúncia surtirá efeito transcorrido o prazo de um ano de 
recebimento, pelo Secretário-Geral da Organização, do instrumento de de
núncia, ou ao expirar qualquer outro prazo maior que pode ser estipulado 
no referido instrumento. 

ARTIGO XII 
Depôsito e Registro 

a) A presente Convenção será depositada junto ao Secretário-Geral 
da Organização, o qual remeterá cópias autenticadas da mesma para os 
Governos de todos os :Estados que a tenham assinado ou a ela aderido. 

b) Tão logo a presente Convenção entre em vigor, o Secretário-Geral 
da Organização remeterá o texto da mesma ao Secretário-Geral das Na
ções Unidas, para fins de registro e publicação, de acordo com o Artigo 102 
da Carta das Nações Unidas. 

ARTIGO XIII 

Idiomas 

A presente Convenção está redigida em um só exemplar, nos idiomas 
chinês, espanhol, francês, inglês e russo, sendo cada texto igualmente 
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autêntico. Far-se-ão traduções oficiais nos idiomas alemão, árabe e ita
liano, as quais serão depositadas junto ao original assinado. 

EM FÉ DDO QUE os abaixo-assinados, devidamente autorizados por 
seus respectivos Governos para esse fim, assinaram a presente Convenção. 

FEITA EM LONDRES, no primeiro dia de novembro de mil novecen
tos e setenta e quatro. 

ANEXO 

CAPtTULO I 
Disposições Gerais 

PARTE A 

Aplicações, Definições, etc. 

REGRA 1 

Aplicação 

a) As presentes Regras aplicam-se, salvo disposição expressa em con
trário, só a navios que efetuem viagens internacionais. 

b) Cada um dos Capitulas define com mais precisão os tipos de 
navios a que se aplicam, bem como o campo das disposições que lhes são 
aplicáveis. 

REGRA 2 

Definições 

Para fins de aplicação das Regras presentes, salvo disposição expressa 
em contrário: 

a! "Regras" significa as Regras contidas no Anexo à presente Con
venção; 

bJ "Administração" significa o Governo do Estado cuja bandeira o 
navio está autorizado a arvorar; 

c) "Aprovado" significa aprovado pela Administração; 

dJ "Viagem internacional" designa uma viagem desde um pais ao qual 
se aplica a presente Convenção até um porto situado fora desse pais, ou 
vice-versa; 

e) "Passageiro" é toda pessoa que não seja: 

1} o Comandante e os membros da tripulação ou outras pes
soas empregadas ou ocupadas, sob qualquer forma, a bordo do 
navio, em serviços que a este digam respeito; e 

ii) criança de menos de um ano de idade; 

1 J "navio de passageiros" é um navio que transporte mais de onze 
passageiros; 

gJ "navio de carga" é todo navio que não seja de passageiros; 

hJ "navio-tanque" é um navio de carga construído ou adaptado para 
o transporte a granel de cargas líquidas de natureza inflamável; 
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i) "navio de pesca" é um navio usado para a captura de peixes? 
baleias, focas, morsas ou outro recursos vivos do mar; 

iJ "navio nuclear" é um navio provido de uma instalação de energia 
nuclear; 

kJ "navio novo" significa um navio cuja quilha tenha sido batida ou 
que esteja num estágio similar de construção na data, ou após a data, 
de entrada em vigor da presente Convenção; 

lJ "navio existente" significa um navio que não é um navio novo, e 

m) uma milha é equivalente a 1.852 metros ou 6.080 pés. 

REGRA 3 

Exceções 

a) As presentes Regras, sulvo disposição expressa em contrário, não 
são aplicáveis a: 

(i) navios de guerra e de transporte de tropas; 

(ii) navios de carga de menos de 500 toneladas brutas de 
arqueação; 

(iii) navios sem meios de propulsão mecânica; 

(iv) navios de madeira, de construção primitiva; 

(V) iates de recreio não empenhados em tráfego comercial; e 

(Vi) navios de pesca. 

bJ Salvo as disposições expressas no Capítulo V, nada do que figura 
nas presentes Regras se aplica aos navios que navegam exclusivamente nos 
Grandes Lagos da América do Norte e no Rio São Lourenço, nas águas 
limitadas a leste por uma linha reta que vai do Cabo des Rosiers à ponta 
oeste da Ilha Anticosti, e, ao norte da Ilha Anticosti, pelo meridiano 63. 

RJEGRA 4 

Isenções 

a) Pode ser isento pela Administração de algumas das prescnçoes das 
presentes Regras um navio que, embora não seja empregado usualmente 
em viagens internacionais, tenha de empreender, por circunstâncias ex
cepcionais, uma única viagem internacional, desde que satisfaça as dis
posições sobre segurança que, na opinião da Administração, sejam sufi
cientes para viagem que pretende empreender. 

b) A Administração pode isentar qualquer navio, que apresente carac
terísticas de um novo tipo, de quaisquer disposições dos Capítulos 11-1, 11-2, 
III e IV destas Regras, cuja aplicação possa impedir seriamente pesquisas 
para o desenvolvimento de tais características e sua incorporação nos 
navios engajados em viagens internacionais. Todos esses navios devem, 
contudo, obedecer às exigências de segurança que, na opinião da Admi
nistração, sejam adequadas ao serviço para o qual se destinam e que 
sejam tais que garantam a segurança geral do navio e sejam aceitáveis 
pelos Governos dos Estados a serem visitados pelo navio. A Administração 
que conceder tal isenção deve comunicar à Organização os detalhes da 
mesma e seus motivos, os quais a Organização fará circular para infor
mação dos Governos Contratantes. 
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REGRA 5 

Equivalências 
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aJ Quando as presentes Regras prescrevem que sejam instalados ou 
existam a bordo certas instalações, materiais, dispositivos ou aparelhos, 
ou determinados tipos dos mesmos, ou que se tomem certas disposições 
particulares, a Administração pode consentir que sejam instalados ou 
existam a bordo quaisquer outras instalações, materiais, dispositivos ou apa
relhos, ou tipos diversos, ou se tomem disposições diversas, se se provar 
por experiências, ou de outra forma, que tais instalações, materiais, dis
positivos ou aparelhos, seus tipos, ou disposições, têm eficácia pelo menos 
igual à que é exigida pelas presentes Regras. 

bJ Qualquer Administração que autorize nesses termos a substituição 
duma instalação, material, dispositivo ou aparelho, ou dos seus tipos ou 
disposições, deve comunicar as suas características à Organização, com 
um relatório das experiências que tiverem sido feitas, e a Organização 
dará disso conhecimento aos outros Governos Contratantes para infor
mação dos seus funcionários. 

PAR11El B 

Vistorias e Certificados 

REGRA 6 

Inspeção e Vistoria 

A inspeção e vistoria de navios, no que diz respeito à aplicação das 
disposições das presentes Regras, e a concessão de isenções de sumprimento 
de algumas das prescrições nelas contidas, devem ser efetuadas por fun
cionários do país em que o navio está registrado, podendo o Governo de 
qualquer país nomear para tal efeito inspetores ou delegar tais funções 
a organismos por ele reconhecidos. Em qualquer destes casos o Governo 
interessado garante totalmente a integridade e a eficiência da lnspeção e 
da vistoria. 

REGRA 7 

Vistorias de Navios de Passageiros 

aJ Um navio de passageiros deve ser submetido às vistorias abaixo 
especificadas: 

(i) uma vistoria antes do navio entrar em serviço; 

(ii) uma vistoria periódica de doze em doze meses; e 

(iii) vistorias suplementares quando necessárias. 

bJ As vistorias acima especificadas devem ser feitas como se segue: 

(i) A vistoria antes do navio entrar em serviço deve compre
ender uma inspeção completa de sua estrutura, máquinas e equi
pamentos, incluindo a vistoria a seco da parte externa das obras 
vivas e a vistoria exterior e interior das caldeiras. Essa vistoria 
deve ser feita de modo a poder verificar-se com segurança, que a 
disposição geral, os materiais, os escantilhões da estrutura, as 
caldeiras e outros recipientes sujeitos à pressão e os seus aces
sórios, as máquinas principais e auxiliares, a instalação elétrica, a 
instalação de rádio, as instalações radiotelegráficas das embarcações 
de salvamento a motor, os aparelhos portáteis de rádio para 
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C) 

embarcações e balsas salva~vidas, os meios de salvamento, os dis
positivos de prevenção, detecção e extinção de incêndios, o radar, 
o ecobatímetro, a agulha giroscópica, as escadas de práticos, os 
dispositivos para içar o prático e outros equipamentos satisfazem 
completamente as exigências da presente Convenção e das leis, 
decretos, ordens e regulamentos promulgados pela Administração, 
em obediência às prescrições da Convenção para os navios afetos 
à espécie de serviço .a que se destina o navio em questão. Do 
mesmo modo, a vistoria deve ser feita de maneira a poder-se ga
rantir que o estado de todas as partes do navio e do seu equipa
mento satisfazem sob todos os pontos de vista e que o navio 
está provido de luzes, marcas, meios de sinalização sonora e de 
sinais de socorro, tal como é exigido pelas disposições da presente 
Convenção e do Regulamento Internacional, para Evitar Abalroa
mento no Mar, em vigor. 

(ii) A vistoria periódica deve incluir uma inspeção da estru
tura, calde'lras e outros recipientes sujeitos à pressão, máquinas e 
equipamentos, incluindo uma vistoria a seco da parte externa das 
obras vivas. Esta vistoria deve ser feita de modo a poder-se as
segurar que o navio, no que diz respeito à estrutura, às caldeiras 
e a outros recipientes sujeitos à pressão e seus acessórios, às 
máquinas principais e auxiliares, às instalações elétricas e radio
elétricas, às instalações radiotelegráficas de embarcações de sal
vamento a motor, aos aparelhos portáteis de rádio para embar
cações e balsas salva-vida, aos meios de salvamento, aos dispositivos 
de prevenção, detecção e extinção de incêndios, ao radar, ao eco
batímetro, à agulha giroscópica, às escadas para práticos, aos 
dispositivos para içar o prático e aos outros equipamentos, está 
em condições satisfatórias e pronto para o serviço a que se destina 
e satisfaz às exigências da presente Convenção, bem como às 
disposições de todas as leis, decretos, ordens e regulamentos pro
mulgados pela Administração, para aplicação da presente Con
venção. As luzes, marcas, os meios de sinalização sonora e os 
sinais de socorro existentes a bordo também devem ser sujeitos à 
vistoria acima mencionada, a fim de assegurar que satisfazem às 
exigências da presente Convenção e do Regulamento Internacional 
para Evitar Abalroamento no Mar, em vigor. 

(iii) Uma vistoria geral ou parcial, de acordo com as circuns
tâncias, deve ser efetuada sempre que ocorrer um acidente ou 
que for descoberto um defeito que afete a segurança do navio 
ou a eficiência ou integridade dos meios de salvamento ou de 
outros equipamentos, ou toda vez que no navio tiverem sido efe
tuados importantes reparos ou renovações. A vistoria deve pennttlr 
assegurar que foram efetivamente feitos os reparos ou renovações 
necessários, que os materiais empregados para esses reparos ou 
renovações e a execução dos trabalhos são, sob todos pontos de 
vista, satisfatórios e que o navio satisfaz sob todos os aspectos 
às prescrições da presente Convenção e do Regulamento Inter
nacional para !Evitar Abalroamento no Mar, em vigor, bem como 
às disposições das leis, decretos, ordens e regulamentos promul
gados pela Administração para aplicação da Convenção e do Re
gulamento acima citado. 

(i) As leis, decretos, ordens e regulamentos mencionados no 
parágrafo (b) desta Regra devem, em todos os sentidos, ser tais 
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que garantam que, do ponto de vista da salvaguarda da vida 
humana, o navio é apropriado para o serviço a que se destina. 

(ti} Estas leis, decretos, ordens e regulamentos devem, além 
do mais, prescrever as exegências a serem observadas no que con
cerne às provas hidráulicas ou outras provas aceitáveis, antes e 
depois da entrada em serviço, aplicáveis às caldeiras principais 
e auxiliares, às conexões, às canalizações de vapor, aos reserva
tórios de alta pressão e aos tanques de combustível liquido para 
motores de combustão interna, incluindo os métodos de prova a 
serem seguidos e os intervalos entre duas provas consecutivas. 

REGRA 8 

ViStorias dos Aparelhos de Salvamento 
e outros Equipamentos de Navws de Carga 

Os aparelhos de salvamento, com exceção da instalação radiotelegráfica 
a bordo duma embarcação de salvamento, a motor ou do aparelho portátil 
de rádio para embarcações e balsas salva-vidas, o ecobatímetro, a agulha 
gitoscópica, bem como as instalações de combate a incêndio dos navios 
de carga a que se re'fere os Capitulas ll-1, II-2, UI e V das presentes Regras, 
devem ser submetidos à vistoria Inicial, e vistorias subseqüentes como 
previsto para os navios de passageiros na Regra 7 do presente Capítulo, 
substituindo-se 12 meses por 24 meses na alínea (a) (ti) dessa egra. Os 
planos de combate a incêndio a bordo de navios, assim como as escadas 
de práticos. dispositivos para içar o prático, luzes, marcas e aparelhos de 
sinalização sonora postos a bordo de navios e existentes devem ser in
cluídos nas vistorias a fim de assegurar que satisfazem em todos os pontos 
às prescrições da presente Convenção e às do Regulamento, para Evitar 
Abalroamento no Mar, em vigor, que lhes sejam aplicáveis. 

REGRA 9 
ViStorias das Instalações Radwelétricas 

e de Radar de Navws de Carga 

As instalações radloelétrlcas e de radar dos navios de carga a que se 
relerem os Capítulos IV e V das presentes Regras, bem como toda Insta
lação radiotelegráfica a bordo de uma embarcação de salvamento a motor, 
ou os aparelhos portáteis de rádio para as embarcações e balsas salva
vida• postos a bordo em atendimento às prescrições do Capítulo UI, devem 
ser submetidos à vistoria Inicial e às subseqüentes, como previsto para os 
navios de passageiros pela Regra 7 do presente Capítulo. 

REGRA 10 

ViStorias do Casco, das Máquinas e do Equipamento 
dos N avü:Js de Carga 

O casco, as máquinas e o equipamento (outro do que os itens para os 
quais foram emitidos um Certificado de Segurança de Equipamento para 
Navio de Carga, um Certificado de Segurança Radiotelegráfica para Navio 
de Carga ou um Certificado de Segurança Radlotelefôruca para Nav!l.o de 
Carga) de um navio de carga serão vistoriados após a prontificação do na
vio e depois dela, de tal maneira e a intervalos de tempo julgados necessá
rios pela Admlrustração, de modo a assegurar que seu estado é inteiramente 
satisfatório. A vistoria deverá permitir que se assegure que a disposição 
geral, os materiais e os escantilhões da estrutura, as caldeiras, os outros 
recipientes sob pressão e seus auxiliares, as máquinas principais e auxiliares, 
as instalações elétricas e outros equipamentos, são, sob todos os aspectos, 
satisfatórios para o serviço a que o navio é destinado. 
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REGRA 11 

Manutenção das Condições após a Vistoria 

Após ter sido concluída qualquer das vistorias prev1stas nas Regras 7, 8, 
9 ou 10, não deve ser feita qualquer alteração nos arranjos estruturais. 
máquinas, equipamentos, etc., que foram objeto da vistoria, sem que a 
Administração a autorize. 

aJ 

REGRA 12 

Emissão dos Certificados 

(i) Será emitido um certificado designado "Certificado de Se
gurança para Navio de Passageiros", depois da lnspeção e vistoria, 
de um navio de passageiros em que se verifique que este satisfaz 
às prescrições dos CapHulos II-1, II-2, m e IV e a todas as outras 
prescrições aplicáveis das presentes Regras. 

(li) Será emitido um certificado designado "Certificado de 
Segurança de Construção para Navio de Carga", depois da vistoria, 
de um navio de carga em que se verifique que este satisfaz às 
prescrições aplicáveis a vistorias de navios de carga estabelecidas 
na Regra 10 do presente Capítulo e ainda às prescrições aplicáveis 
dos Capítulos ll-1 e II-2, com exceção das concernentes aos meios 
de extinção de incêndio e aos planos de combate a incêndio. 

(üi) Será emitido um certificado designado "Certificado de 
Segurança de Equipamento para Navio !e Carga", depois da ins
peção, ao navio de carga que satisfaça às prescrições aplicáveis dos 
Capítulos II-1, II-2 e m e a todas outras prescrições aplicáveis das 
presentes regras. 

(iv) Será emitido um certificado designado "Certificado de 
Segurança Radiotelegráfica para Navio de Carga", depois da lns
peção, ao na vi o de carga equipado com uma instalação radiotele
gráfica que satisfaça às prescrições do Capítulo IV e a todas as 
outras prescrições aplicáveis das presentes Regras. 

(v) Será emitido um certificado designado "Certificado de Se
gurança Radiotelefônica para Navio de Carga", depois da inspe

ção ao navio de carga equipado com uma instalação radiotele
fônica que satisfaça às prescrições do Capítulo IV e a todas as 
outras prescrições das presentes Regras. 

(vi) Quando for concedida uma Isenção a um navio, em apli
cação e em conformidade com as prescrições das presentes Regras, 
será emltido um certificado, designado "Certificado de Isenção", 
adicionalmente aos Certificados prescritos no presente parágrafo. 

(vil) Os Certificados de Segurança para Navio de Passageiros, 
Certificados de Construção para Navio de Carga, Certificados de 
Segurança de Equipamento para Navio de Carga, Certificados de 
Segurança Radlotelefônica para Navio de Carga e Certificados 
de Isenção devem ser emitidos, quer pela Administração, quer por 
pessoa ou organismo para tal devidamente autorizado pela Admi
nistração. Em todos os casos a Administração assume Inteira ree
ponsabllidade pelo Certificado. 
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bJ Não obstante qualquer outra disposição da presente Convenção, 
qualquer certificado emitido em aplicação e de conformidade com as dispo
sições da Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no 
Mar, 1960, que ainda esteja válido na data em que a presente Convenção 
entrar em vigor para a Administração que emitiu o certificado, manterá 
sua validade até a data de sua expiração nos termos da Regra 14 do Capí
tulo I da Convenção de 1960. 

c) Nenhum Governo Contratante deve emitir certificados em aplicação 
e de acordo com as disposições da Convenção Internacional para Salvaguar .. 
da VIda Humana no Mar de 1960, de 1948 ou de 1929, depois da data em que 
a aceitação da presente Convenção por parte dele passe a ter efeito. 

REGRA 13 

Emissão de Certificado por outro Governo 

Um Governo Contratante pode, a pedido da Administração, ordenar 
que um navio seja submetido à vistoria e, se ficar convencido de que estão 
atendidas as exigências das presentes Regras, emitirá os certificados para o 
navio, de conformidade com as presentes Regras. Todo certificado assim 
emitido deve conter uma declaração estabelecendo que foi emitido a pedido 
do Governo do País em que o na vi o está ou será registrado e terá o mesmo 
valor de um certificado emitido de acordo com a Regra 12 do presente 
Capitulo e como tal deverá ser reconhecido. 

REGRA 14 
Duração da Validade dos Certificados 

a) Os certificados que não sejam Certificados de Segurança de Cons
trução para Navio de Carga, Certificados de Segurança de Equipamento 
para Navio de Carga e Certificados de Lsenção não devem ser emitidos para 
um período de validade superior a doze meses. Os Certificados de Segurança 
de Equipamento para Navio de Carga não devem ser emitidos para um 
periodo de validade superior a vinte e quatro meses. Os Certificados de 
Isenção não devem ter uma validade superior à dos certificados a que se 
referem. 

b) Se se realizar uma vistoria nos dois meses que precedem a expiração 
do período de validade para que tenha sido primitivamente emitido um 
Certificado de Segurança RadiotelegrMica para Navio de Carga ou um 
Certificado de Segurança Radiotelefônica para Navio de Carga, concernen
tes a navios de carga de tonelagem bruta de arqueação igual ou superior 
a 300 toneladas, mas inferior a 500 toneladas, este certificado pode ser 
retirado, e emitido novo certificado cuja validade ternrlnará doze meses 
após a data em que tenninava o referido prazo. 

c) Quando um navio, ao expirar o prazo de seu certificado, não se 
encontra em porto do país em que estâ registrado, a validade do certificado 
pode ser prorrogada pela Administração, mas tal prorrogação só pode ser 
concedida com o fim de permit7lr que o navio complete a sua viagem para o 
país em que estã registrado ou em que deve ser vistoriado e isto somente 
quando tal medida se afigure oportuna e razoável. 

d) Nenhum certificado pode ser assim prorrogado por espaço de tempo 
superior a cinco meses, e um navio ao qual tenha sido concedida tal prorro
gação não fica, em virtude dela, com o direito, ao chegar ao país em que estã 
registrado ou ao porto em que deve ser vistoriado, de deixar esse porto ou 
país sem que tenha obtido novo certUicado. 
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e! Um certificado, que não tenha sido prorrogado de acordo com as 
disposições precedentes desta Regra, pode ser prorrogado pela Administra
ção por um período de graça que não exceda de um mês a data de explxa
ção nele indicada. 

REGRA 15 
Forma dos Certificados 

a) Todos os certificados devem ser redigidos na lingua ou linguas of!
cia1s do pais em que são emitidos. 

b) A forma dos certificados deve ser a dos modelos existentes no Apên
dice às presentes Regras. A disposição tipográfica dos modelos dos certifi
cados deve ser reproduzida exatamente nos certificados emitidos ou nas 
cópias autênticas, e as indicações inseridas nos certificados ou nas cópias 
autênticas devem ser escritas em caracteres romanos e em algarismos ará
bicos. 

REGRA 16 
Afixação dos Certificados 

Todos os certificados ou suas cópias autênticas, emitidos em virtude 
das presentes Regras, devem ser afixados no navio, em lugar bem visível 
e de fácil acesso. 

REGRA 17 
Aceitação dos Certificados 

Os certificados emitidos sob a autoridade de um Governo Contratante 
devem ser ace'ltos pelos demais Governos Contratantes como tendo o mesmo 
valor que os certificados por eles emitidos para todos os efeitos previstos 
nesta Convenção. 

REGRA 18 
Apostila ao Certificado 

a) Se no decurso de determinada viagem um navio tem a bordo um 
número de pessoas inferior ao número total indicado no Certificado de 
Segurança para Navio de Passageiros e pode, em conseqüência clisso de 
acordo com as disposições das presentes Regras, ser equipado com um 
número de embarcações salva-vidas e outros meios de salvamento inferior 
ao mencionado no Certificado, uma apostila a tal respeito pode ser emitida 
pelo Governo, pessoa ou organismo mencionados na Regra 12 e na Regra 13 
do presente Capítulo. 

b) Essa apostila deve mencionar que, nas circunstâncias existentes, 
não são infringidas as disposições das presentes Regras. A apostila deve ser 
anexada ao Certificado e substitui-lo no que concerne aos aparelhos de 
salvamento. A apostila só será váilda para a viagem determinada em vista 
da qual foi emitida. 

REGRA 19 
Fiscalização 

Todo navio possuidor de um certificado emitido em virtude da Regra 12 
ou da Regra 13 do presente Capítulo está sujeito, nos portos dos outros 
Governos Contratantes, à fiscailzação por parte de funcionários para tal 
devidamente autorizados por esses Governos, devendo a fiscalização limitar
se a verificar a existência de um certificado válido a bordo. Este certificado 
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deve ser aceito a menos que existam motivos evidentes para crer que o 
estado do navio ou do seu equipamento não corresponde substancialmente 
às indicações desse certificado. Em tal caso, o funcionário que realiza a 
fiscalização deve tomar as medidas necessárias para impedir a partida do 
navio até que o mesmo possa fazer-se ao mar sem perigo para os passagei
ros e tripulação. No caso em que a fiscalização dê lugar a qualquer inter
venção, o funcionário que efetua a fiscalização deve Informar, imediata
mente e por escrito, ao Cônsul do país em que o navio está registrado, todas 
as circunstâncias que fizeram com que se considerasse necessária a inter
venção e deve ser enviado um relatório desses fatos à Organização. 

REGRA 20 

Regalias da Convenção 

As regalias da presente Convenção não podem ser reivindicadas em fa
vor de qualquer navio que não possua os certificados exigidos e válldos. 

PARTE C 

ACIDENTES 

REGRA 21 

Acidentes 

a) Cada Administração se compromete a realizar um Inquérito sobre 
qualquer acidente ocorrido a qualquer dos seus navios sujeitos às disposi
ções da presente Convenção. quando julgue que esse Inquérito pode ajudar 
a determinar quals as modificações que seriam desejáveis introduzir nas 
presentes Regras. 

bJ Cada Governo Contratante se compromete a fornecer à Organização 
todas as Informações pertinentes relativas às conclusões de tais Inquéritos. 
Nenhum relatório ou recomendação da Organização, baseados nessas infor
mações, devem revelar a identidade ou nacionalidade dos navios a que 
dizem respeito, ou, de qualquer modo, Imputar a responsabllldade de act
dente a um navio ou pessoa, ou deixar presumir a sua responsabilidade. 

a) 

CAPíTULO II-1 
Construção- Compartimentagem e Estabilidade, Máquinas e 

Instalações Elétrlcas 

PAR'l1E A 
Generalidades 

REGRA 1 

Aplicação 

(!) Salvo disposição expressa em contrário, o presente Capítulo 
aplica-se aos navios novos. 

(ii) Os navios existentes, de passageiros e de carga, devem 
sattlsfazer às seguintes condições: 

(1) para os navios cujas quilhas tenham sido batidas ou que 
estavam em estágio similar de construção na data em que entrou 
em vigor a Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida 
Humana no Mar, 1960, ou posteriormente a essa data, a Adminis
tração deverá certl!lcar-se de que foram atendidos os requisitos 
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exigidos no Capítulo U da precltada Convenção aos navios novos, 
tais como são definidos nesse Capitulo; 

(2) para os navios cujas quilhas tenham sido batidas ou que 
estavam em estágio similar de construção na data em que entrou 
em vigor a Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida 
Humana no Mar, 1948, ou posteriormente a essa data, mas antes 
da data da entrada em vigor da Convenção Internacional para 
Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1960, a Admlnlstração de
verá certificar-se de que foram atendidos os requisitos exigidos 
no Capítulo II da Convenção de 1948 aos navios novos, tais como 
são definidos naquele Capítulo; 

(3) para os navios cujas quilhas tenham sido batidas ou que 
estavam em estágio slmllar de construção antes da data em que 
entrou em vigor a Convenção Intemac'lonal para Salvaguarda da 
Vida Humana no Mar, 1948, a Administração deverá certificar-se 
de que foram atendidos os requisitos exigidos no Capítulo U daque
la Convenção aos navios existentes, tais como definldos naquele 
Capítulo; e 

(4) com relação aos requisitos do Capítulo U-1 da presente 
Convenção que não estão contidos no Capítulo U das Convenções 
de 1960 e 1948, caberá à Administração decidir quais os requisitos 
que serão apllcados aos navios existentes, tais como são definidos 
na presente Convenção. 

(iü) um naVio submetido a reparos, alterações ou modificações, 
e que seja conseqüentemente reequipado, deverá continuar a cum
prir pelo menos as exigências que anteriormente lhe eram aplicá
veis. Um navio existente, em tal caso, não deverá, como regra, 
obedecer em menor grau às exigências para um navio novo do 
que o fazia anteriormente. Reparos, alterações e modificações de 
maior importância e o conseqüente reequipamento deveria preen
cher os requisitos para um navio novo, na medlda que a Admirús
tração o julgue possível e razoável. 

bJ Para fins do presente Capítulo: 

(!) um navio novo de passageiros é um navio de passageiros 
cuja quilha for batida ou que estiver num estágio similar de cons
trução na data da entrada em vigor da presente Convenção ou 
posteriormente a ela, ou um navio de carga que for transformado 
para ser posto a serviço de passageiros nessa data ou posteriormen
te a ela. Todos os demais navlos de passageiros são considerados 
como navios existentes de passageiros; e 

(li) um navio de carga é um navio de carga cuja quilha for 
batida ou que estiver em estágio similar de construção após a data 
da entrada em vigor da presente Convenção. 

c) A Administração, se considerar que o percurso e as condições de 
abrigo em determlnadas viagens são tais que a aplicação de um requisito 
qualquer da presente Convenção não seja razoável nem necessária, poderá 
Isentar desse requisito determinados navios ou determlnada categoria de 
navios, pertencentes a seu país, que, no decorrer da viagem, não se afastem 
mais de vinte milhas da terra mais próxima. 

d) Se um navio de passageiros for autorizado, em virtude do parágrafo 
c) da Regra 27 do Capítulo lU, a transportar um número de pessoas su-
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perlor ao que pode receber suas embarcações salva-v!das, ele deverá satis
fazer às regras especiais de compart!mentagem que são objeto do pará
grafo e) da Regra 5 do presente Capitulo e às disposições especiais relativas 
à permeabilidade do parágrafo d) da Regra 4 do presente capitulo relacio
nadas com as mesmas, a menos que, tendo em consideração a natureza e 
as condições da viagem, a Administração julgne suficiente a aplicação das 
outras disposições das Regras do presente Capitulo e do Capitulo U-2 da 
I>resente Convenção. 

e) No caso de navios de passageiros que são utilizados em transportes 
especiais de um grande número de passageiros, como o transporte de pere
grinos, a Administração poderá, se julgar que é Impraticável aplicar as 
prescrições do presente Capitulo, isentar tais nav!os, quando pertencerem 
a seu pais, da apl!cação das prescrições em questão, desde que eles satiSfa
çam integralmente às disposições: 

(i) das Regras anexas ao Acordo sobre navios de passageiros 
que prestam Serviços Especiais, 1971; e 

(ti) das Regras anexas ao Protocolo sobre Espaços Habitáveis 
em navios de passageiros que prestam Serviços Especiais, 1973, 
quando o mesmo entrar em vigor. 

REGRA 2 
Definições 

Para os fins do presente Capitulo, salvo disposição expressa em con
trário: 

aJ 
(!) l!nha de carga de compart!mentagem é uma linha de flu

tuação usada na determinação da compart!mentagem do navio. 

(ti) l!nha de carga máxima de compart!mentagem é a linha de 
flutuação que corresponde ao maior calado permitido pelas regras 
de compartlmentagem aplicáveis. 

b) Comprimento do navio é o comprimento medido entre as perpen
diculares às extremidades da llnha de carga máxima de compart!mentagem. 

c) Boca do navio é a maior largnra do navio medida entre as faces 
externas da caverna na linha de carga máxima de compart!mentagem ou 
abaixo dela. 

d) Calado é a distância vertical, da linha base moldada à linha de 
carga de compart!mentagem considerada, medida a melo comprimento do 
navio. 

e) Convés das anteparas é o mais elevado convés até onde vão as 
anteparas estanques transversais. 

1) Linha marginal é uma linha traçada sobre o costado, a 76 milimetros 
(3 polegadas) pelo menos, abaixo da superfície superior do convés das 
anteparas. 

g) A permeabilldade de um espaço se exprime pela percentagem do 
volume deste espaço que a água pode ocupar. O volume de um espaço que 
se estende acima da l!nha marginal será medido somente até a altura 
dessa llnha. 
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h) Espaço de máquinas deverá ser considerado como estendendo-se 
entre a Unha base moldada e a linha marginal e, entre as anteparas 
estanques transversais principais que limitem o espaço ocupado pelas má
quinas principais, máquinas auxiliares e caldeiras que servem à propulsão 
e a todas as carvoeiras permanentes. 

No caso de disposições pouco freqüentes, a Administração pode definir 
os limites dos espaços de máquinas. 

1) Espaços de passageiros são os previstos para alojamento e uso dos 
passageiros, excluídos os compartimentos de bagagens, de roupas e de man
timentos e as dependências destinadas ao correio. Para aplicação das 
Regras 4 e 5 do presente Capítulo, os espaços previstos abaixo da linha 
marginal para alojamento e uso da tripulação serão considerados como 
espaços de passageiros. 

il Em todos os casos, os volumes e as áreas deverão ser calculadas em 
relação a linhas moldadas. 

PARTE B 
Compartimentagem e Estabilidade ( 0 ) 

(A Parte B aplica-se somente a navios de passageiros, com exceção da 
Regra 19 que se aplica também aos navios de carga.) 

REGRA 3 
Comprimento alagável 

a) O comprimento alagável, num ponto qualquer ao longo do navlo, de
verá ser determinado por um método de cálculo que leve em consideração a 
forma, o calado e outras características do navio considerado. 

b) Para um navio em que as anteparas transversais estanques são limi
tadas por um convés das anteparas continuo, o comprimento alagável num 
dado ponto é a maior dimensão em função do comprimento do navio, tendo 
para centro o ponto considerado e que pode ser alagado na hipótese das 
condições definidas pela Regra 4 do presente Capítulo, sem que o navio 
submerja a linha marginal. 

C) 

(i) No caso de um navio que não tenha um convés de anteparas 
contínuo, o comprimento alagável em qualquer ponto pode ser de
terminado, considerando-se uma linha marginal continua que, em 
nenhum ponto, esteja a menos de 76 mlllmetros (3 polegadas) 
abaixo da parte superior do convés (no costado) , até onde as ante
paras em questão e o casco são mantidos estanques. 

(il) Se uma parte da linha marginal considerada estiver sen
sivelmente abaixo do convés até onde as anteparas são prolongadas, 
a Administração poderá permltir uma !Imitada tolerãneia na es
tanque!dade das partes das anteparas que estiveram acima da linha 
marginal e Imediatamente abaixo do convés superior. 

•) As Regras relativas à compartimentagem e à estabilidade de navios de passageiros que 
foram adotadas a titulo de equivalentes das disposições da Parte B do Capítulo U da 
Convenção Internacional para Salvaguarda da. Vida. Humana no Mar, 1960 (Resoluç§.o 
A.265 (VIU), adotada pela Organização) podem ser aplicadas em lugar das diSposições 
da presente Parte, com a condlçA.o de que o sejam integralmente. 
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REGRA 4 
Permeablltdade 
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a) As hipóteses assinaladas na Regra 3 do presente Capítulo são relati
vas às permeabilidades dos espaços situados abaixo da linha marginal. 

Na determinação dos comprimentos alagáveis, adota-se uma permeabi
lidade média uniforme para o conjunto de eada uma das três regiões 
seguintes do navio, situadas abaixo da linha marginal: 

b) 

(I) o espaço de máquinas, tal como definido pela Regra 2 do 
presente Capítulo; 

(ii) a parte do navio situada à vante do espaço de máquinas; e 

(III) a parte do navio situada à ré do espaço de máquinas. 

(I) A permeabilidade média uniforme do espaço de máquinas 
será calculada pela fórmula: 

a - c 
85 + 10 (---

v 
na qual: 

a = volume dos espaços de passageiros, tais como definidos 
pela Regra 2 do presente Capítulo, que estejam situados abaixo da 
linha marginal e compreendidos dentro dos limites do espaço de 
máquinas; 

c = volume dos espaços entre conveses destinados à carga, ao 
carvão ou às provisões de bordo, que estejam situados abaixo da 
linha marginal e compreendidos dentro dos limites do espaço 
de máquinas; e 

v = volume total do espaço de máquinas abaixo da linha mar
ginal. 

(li) Quando se puder estabelecer, de modo a satisfazer à Admi
nistração, que a permeabilidade média determinada por cálculo 
detalhado é menor do que a obtida pela fórmula, poder-se-á subs
tituir esta última pela permeabilidade calculada de forma detalha
da. Para este cálculo detalhado, a permeabilidade dos espaços des
tinados aos passageiros, como definidos pela Regra 2 do presente 
Capitulo, será tomada Igual a 95, a dos espaços destinados à carga, 
ao carvão e às provisões de bordo Igual a 60 e a do duplo-fundo, 
tanques de óleo combustível e outros tanques, iguais aos valores 
aprovados em cada caso. 

c) Salvo nos casos previstos no parágrafo d) da presente Regra, a per
meabilidade média uniforme ao longo de todo o comprimento do navio, 
à vante (ou à ré) do espaço de máquinas, será determinada pela fórmula: 

a 
63+35-

v 
na qual: 

a = volume dos espaços de passageiros, tais como definidos 
pela Regra 2 do presente Capítulo, que estejam situados abaixo da 
linha marginal, a vante (ou a ré) do espaço de máquinas; e 

v = volume total da parte do navio abaixo da linha marginal e 
à vante (ou à ré) do espaço de máquinas. 
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d) No caso de um navio autorizado, nos termos do parágrafo c) de Re
gra 27 do Capitulo III, a transportar um número de pessoas superior à ca
pacidade de suas embarcações salva-vidas, e que deverá, nos termos do 
parágrafo d) da Regra 1 do presente Capítulo, satisfazer a disposições 
especiais, a permeabilidade média uniforme em todas as partes do navio, 
à vante (ou à ré) do espaço de máquinas, deverá ser determinada pela 
fórmula: 

na qual: 

b 
95-35-

v 

b = volume dos espaços situados à vante (ou à ré) do espaço de 
máquinas, abaixo da linha marginal e acima da parte superior das 
hastilhas, do duplo-fundo ou dos piques-tanques, conforme o caso, 
apropriados e empregados como espaços para carga, carvoeiras ou 
tanques de combustível líquido, paióis de manblmentos, de bagagem 
e de malas postais, paiol da amarra e tanques de água doce; e 

v = volume total da parte do navio situada abaixo da linha 
marginal, à vante (ou à ré) do espaço de máquinas. 

No caso de navios empregados em serviços no decorrer dos quais os po .. 
rões de carga não sejam normalmente ocupados por quantidade substancial 
de carga, não serão levados em conta tais espaços no cãlculo de "b". 

e l No caso de disposições pouco usuais, a Administração poderá permi
tir ou exigir o cálculo detalhado da permeabilidade média para as partes 
situadas à vante e à ré do espaço de máquinas. A fim de permitir esse 
cálculo, a permeabilidade dos espaços de passageiros, tais como definidos 
na Regra 2 do presente Capítulo, será tomada igual a 95, a do espaço de 
máquina a 85, a de todos os porões de carga, a dos espaços destinados ao 
carvão e às provisões de bordo igual a 60; e a dos duplos-fundos, tanques 
de óleo combustível e outros tanques, iguais aos valores aprovados em 
cada caso. 

j) Se um compartimento entre conveses, situado entre duas anteparas 
estanques transversais, contiver um espaço destinado a passageiros ou à 
tripulação, todo o compartimemto será considerado como espaço de passaget .. 
ros, deduzindo-se, entretanto, qualquer espaço destinado a outros fins e 
que sejam completamente limitados por anteparas metálicas permanentes. 
Se, entretanto, o espaço em questão, destinado a passageiros ou à tripula-
ção, for completamente limitado por anteparas metálicas permanentes, 
somente o espaço assim limitado deverá ser considerado como espaço de 
passageiros. 

REGRA 5 
Comprimento Admissível dos Compartimentos 

a) Os navios deverão ser tão eficientemente subdivididos quanto possível, 
tendo em vista a natureza do serviço a que se destinam. O grau de subdivi
são deverá variar com o comprimento do navio e o tipo de serviço ao qual 
o navio se destina, de tal maneira que o grau de subdivisão mais elevado 
corresponda aos navios de maior comprimento, destinados essencialmente 
ao transporte de passageiros. 

b) Fator de Subdivisão - O maior comprimento admissivel para um 
compartimento que tenha o seu centro num ponto qualquer do compri
mento do navio é obtido a partir do comprimento alagável, multiplicando
se este último por um fator apropriado, denominado tator de 8Ubdivisão. 
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O fator de subdivisão deverá depender do comprimento do navio e, para 
um dado comprlmento, varia segundo a natureza do serviço para o qual 
o navio é previsto. 

Este fator deve decrescer de uma maneira regular e contínua: 

(i) a medida que o comprimento do navio aumenta; e 

(li) de um fator A - aplicável aos navios essencialmente desti
nados ao transporte de carga - até um fator B - aplicável aos 
navios essencialmente destinados ao transporte de passageiros. 

As variações dos fatores A e B serão expressas pelas seguintes fórmulas 
(I) e (II), nas quais L é o comprimento do navio definido pela Regra 2 
do presente Capitulo: 

L em metros 
58,2 

A = --- + 0,18 (para L = 131 ou acima) . . . .. . . .. . . . . . (I) 
L- 60 

L em pés 
190 

A = --- + 0,18 (para L = 430 ou acima) . . . . . . . . . .. . .. (I) 
L- 198 

L em metros 
30,3 

B= 
L- 42 

L em pés 
100 

B=--
L- 138 

+ 0,18 (para L = 79 ou acima) .. . . . .. . . . . . . . (II) 

+ 0,18 (para L = 260 ou acima) .. .. . . . . . .. .. . (IIl 

c) Critério de Serviço - Para um navio de dado comprimento, o fator 
de subdivisão apropriado será determinado com o auxílio do valor do critério 
de serviço (daqui por diante chamado Critério), dado pelas fórmulas (III) e 
(IV) seguintes, nas quais: 

Cs = o Critério; 

L = o comprimento do navio, definido pela Regra 2 do pre
sente Capitulo; 

M = o volume do espaço de máquinas, definido pela Regra 2 
do presente Capitulo, acrescido do volume de todos os tanques des
tinados permanentemente a combustíveis líqll'ldos, situados acima 
do duplo-fundo e à vante ou à ré do espaço de máquinas; 

P = o volume total dos espaços de passageiros abaixo da linha 
marginal, conforme definido na Regra 2 do presente Capitulo; 

V = o volume total do navio abaixo da linha marginal; e 

P 1 = o produto KN em que: 

N = o número de passageiros que o navio é autorizado a trans
portar; 
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K = 0,056 L, sendo L e v medidos respectivamente em metros 
e metros cúbicos (0,6 L, sendo L e V medidos respectivamente em 
pés e pés cúblcos) . 

Se o valor do produto K N for maior que o valor da soma de P 
e do volume total real destinado aos passageiros acima da linha 
marginal, poder-se-á tomar para P 1 o valor da soma acima mencio
nada ou 2/3 K N, se este for maior do que a soma. 

Se P1 for maior do que P ter-se-á: 

M + 2P1 Ce = 72 ___ ..:..._ (ill) 
V+ P1 - P 

e noutros casos: 
M + 2P 

Cs = 72 <IV> 
v 

No caso de navios que não tenham um convés de anteparas contínuo, os 
volumes deverão ser calculados até a linha marginal efetivamente consi
derada no cálculo do comprlmento alagável. 

d) Normas para a Subdivisão de Navios não compreendidos no parágrafo 
e) da presente Regra 

(i) A subdivisão à ré da antepara de colisão a vante dos navios 
de comprimento igual ou superior a 131 metros (430 pés), que te
nham um Critério igual ou inferior a 23, deverá ser determinado 
por um fator A dado pela fórmula (I) ; a dos navios que tenham 
um Critérlo no mínimo igual a 123, pelo fator B dado pela fórmula 
(I!); e a dos que tenham um Critério compreendido entre 23 e 123, 
por um fator F obtido por interpolação linear entre os fatores A e 
B, com o auxílio da fórmula: 

F=A 
(A - Bl (Cs - 23) 

100 
(V) 

Contudo, no caso do Critério ser igual ou superior a 45 e, simultanea
mente, o fator de subdivisão determinado por meio da fórmula (V) ser infe
rior ou igual a 0,65, porém superior a 0,5, a compartimentagem a ré da 
antepara de colisão a vante será estabelecida com o fator de subdivisão 0,5. 

Se o fator F for inferior a 0,40 e a Administração concordar ser impra
ticável adotar esse fator para um compartimento do espaço de máquinas 
do navio considerado, a subdivisão desse compartimento pode ser deter
minada com um fator mais elevado, contanto que esse fator não seja supe
rior a 0,40. 

(ii) A subdivisão à ré da antepara de colisão a vante dos navios 
que tenham menos de 131 metros ( 430 pés) , mas nunca menos de 
79 metros (260 pés) de comprimento, cujo Crltério tenha o valor S 
dado pela fórmula: 

3574 - 25 L 
S = (L em metros) 

13 

9382 - 20 L 
----- (L em pés) 

34 
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deverá ser determinada por um fator igual à unidade; a dos navios 
cujo Critério é igual ou superior a 123, pelo fator B dado pela fór
mula (II); e a dos navios cujo Critério esteja comprendido entre S 
e 123, por um fator F obtido por Interpolação linear entre a unidade 
e o fator B, por meio da fórmula: 

(1 - B) (Cs - S) 
F=1------- (VI) 

123 - s 
(Üi) A subdivisão à ré da antepara de colisão a vante dos 

navios que tenham menos de 131 metros (430 pés), mas nunca 
menos de 79 metros (260 pés) de comprimento, cujo Critério seja 
menor do que S, e de todos os navios que tenham menos de 79 
metros (260 pés) de comprimento, deverá ser determinada por um 
fator igual à unidade, a menos que, num ou noutro caso, a Admi
nistração concorde ser impraticável pelas circunstâncias. 

(iv) As prescrições da alínea (iii) do presente parágrafo serão 
igualmente aplicadas, qualquer que seja seu comprimento, aos na
vios que são previstos para o transporte de mais de doze passagei
ros, desde que o número de passageiros não ultrapasse o menor 
dos dois números seguintes: 

= 
(L em metros) (L em pés) ou 50 

650 7000 
e) Regras especiais de subdivisão para navios autorizados, em virtude 

do parágrafo c) da Regra 27 do Capítulo III, a transportar um número de 
pessoas superior ao número que podem receber suas embarcações salva
vidas e sujeitos, nos termos do parágrafo d) da Regra I do presente Capi
tulo, a satisfazer disposições especiais. 

(1) No caso dos navios essencialmente destinados ao transporte 
de passageiros, a compartimentagem à ré da antepara de colisão 
deverá. ser determinada pelo tator 0,50 ou por um fator determinado 
de acordo com os parágrafos C) e d) da presente Regra, se for 
menor do que 0,50. 

(2) No caso desses navios, cujo comprimento for inferior a 
91,5 metros (300 pés), se a Administração reconhecer que seria 
impraticável a aplicação de um tal fator a um compartimento, po
derá ela tolerar que o comprimento desse compartimento seja 
determinado por um fator superior, com a condição de que o fator 
empregado seja o mais baixo viável e razoável de se adotar nas 
circunstâncias. 

(ii) No caso de um navio qualquer, de comprimento inferior a 
91,5 metros (300 pés) ou não, se a necessidade de transportar gran
des quantidades de carga não permitir, na prática, ser exigido que 
a compartimentagem à ré da antepara de colisão a v.ante seja deter
minada por um fator que não exceda 0,50, o padrão de subdivisão 
a ser empregado será determinado de acordo com os itens de (1) 
a (5) seguintes, sujeito à condição de que a Administração, consi
derando pouco razoável insistir em exigências estritas a qualquer 
respeito que sejam, poderá admitir qualquer outra disposição das 
anteparas estanques que se justifique por suas qualidades e não 
diminua a eficiência geral da compartimentagem. 

(1) As disposições do parágrafo c) da presente Regra, relativas 
ao Critério de Serviço, deverão ser aplicadas; entretanto, para o 
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cãlculo do valor de P 1, no caso de passageiros com leito, K deve ter 
o valor determinado no parágrafo c) da presente Regra ou o valor 
de 3,55 metros cúbicos (125 pés cúbicos) , empregando-se o maior 
desses valores; e para o caso de passageiros sem leito, o valor de K 
será 3,55 metros cúbicos (125 pés cúbicos). 

(2) O fator B do parágrafo b) da presente Regra deve ser 
substituído pelo fator BB, determinado segundo a fórmula seguinte: 
L em metros 

17,6 
BB = --- + 0,20 (L = 55 e acima) 

L- 33 

L em pés 
57,6 

BB = ---- + 0,20 (L = 180 e acima) 
L -108 

(3) A subdivisão à ré da antepara de colisão a "ante, dos navios 
que tenham um comprimento igual ou superior a 131 metros (430 
pés) e cujo Critério é no máximo igual a 23, deve ser determinada 
pelo fator A dado pela fórmula (I) do parágrafo bl da presente 
Regra; a dos navios que têm um Critério no mínimo igual a 123, 
pelo fator BB, dado pela fórmula da alínea (li) (2) do presente 
parágrafo; e a dos navios que tenham um Critério compreendido 
entre 23 e 123, por um fator F obtido por interpolação linear entre 
os fatores A e BB, com o auxílio da fórmula: 

(A - BB) (Cs - 23) 
F = A----------

100 

exceto que, se o fator F assim obtido for inferior a 0,50, o fator a 
ser empregado deverá ser 0,50 ou o fator calculado de acordo com 
as disposições da alínea (i) do parágrafo d) da presente Regra, 
utilizando o menor dos dois. 

( 4) A subdivisão à ré da antepara de colisão a vante dos navios 
de menos de 131 metros (430 pés) mas nunca menos de 55 metros 
(180 pés) de comprimento, cujo Critério terá o valor S

1 
dado pela 

fórmula: 

3712- 25 L 
sl = (L em metros) 

19 

1950- 4 L 
sl = (L em pés) 

10 

deverá ser determinada por um fator igual à unidade; a dos navios 
cujo Critério seja igual ou superior a 123, pelo fator BB dado pela 
fórmula que figura na alínea (II) (2) do presente parágrafo; e a 
dos navios cujo Critério esteja compreendido entre S1 e 123, pelo 
fator F obtido por interpolação linear entre a unidade e o fator BB, 
por meio da fórmula: 

(1 - BB) {Cs - 81 ) 
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exceto que, se em qualquer um dos dois últimos casos o fator assim 
obtido for inferior a 0,50, a subdivisão pode ser determinada por 
um fator que não exceda 0,50. 

(5) A subdivisão à ré da antepara de colisão avante dos navios 
que tenham menos de 131 metros (430 pés) mas nunca menos de 
55 metros (180 pés) de comprimento, cujo Critério seja menor do 
que 8 1, e a dos navios que tenham menos de 55 metros (180 pés) 
de comprimento, deve ser determinada por um fator Igual à unl
dade, a menos que a Administração admita ser impraticável manter 
este fator no cálculo para determinados compartimentos. Neste 
caso a Administração poderá admitir uma certa tolerância no que 
concerne a esses compartimentos, na medida que lhe pareça justi
ficável pelas circunstâncias, com a condição, todavia, de que o com
partimento extremo à ré e o maior número possível de comparti
mentos a vante (compreendidos entre a dita antepara de colisão 
e a extremidade à ré do espaço de máquinas) sejam mantidos 
dentro do comprimento alagável. 

REGRA 6 

Normas Especiais relativas d Subdivisão 

a) Quando, numa ou em várias regiões do navio, as anteparas estan
ques são prolongadas até um Convés mais elevado do que no restante do 
navio e se deseja tirar partido dessa extensão das anteparas em altura, 
pode-se, para o cálculo do comprimento alagável, utilizar linhas marginais 
separadas para cada uma dessas regiões do navio, com a condição de que: 

b) 

(i) o costado do navio se estenda ao longo de todo o compri
mento do navio, até o convés correspondente à linha marginal mais 
elevada e que todas as aberturas no chapeamento do casco abaixo 
desse convés, ao longo de todo o comprimento do navio, sejam con
sideradas como sendo, para os propósitos da Regra 14 do presente 
Capítulo, abaixo da linha marginal; e 

(ii) os dois compartimentos adjacentes ao "degrau" no convés 
das anteparas estejam, cada um deles, dentro do compat1mento 
admissível correspondente às suas respectivas linhas marginais e 
que, além do mais, seus comprimentos combinados não excedam o 
dobro do comprimento admissível calculado com base na Unha 
marginal inferior. 

(!) O comprimento de um compartimento pode exceder o com
primento admissível fixado pelas prescrições da Regra 5 do presente 
Capítulo, contanto que o comprimento combinado de cada par de 
compartimentos adjacentes, aos quais o compartimento em questão 
é comum, não ultrapasse o comprimento alagável e nem o dobro do 
comprimento admissíveJ, considerando-se o menor dos doJs. 

(ii) Se um dos dois compartimentos adjacentes estiver situado 
no espaço de máquinas e o segundo fora desse espaço, e se a per
meabilidade média da parte do navio em que o segundo estiver 
situado diferir da do espaço de máqUinas, o comprimento combi
nado dos dois compartimentos deve ser fixado tomando-se por base 
a média das permeabilidades das duas partes do navio, às quais 
pertencem os compartimentos em questão. 
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(!!!) Quando os dois compartimentos adjacentes têm fatores de 
subdiVisão diferentes, o comprimento combinado desses dois com
partimentos deve ser determinado proporcionalmente. 

c) Para os navios de comprimento igual ou superior a 100 metros (330 
pés), uma das anteparas transversais principais e ré da antepara de colisão 
deve ser colocada a uma distância da perpendicular a vante, no máximo 
igual ao comprimento admissível. 

d) Uma antepara transversal principal pode apresentar um recesso, 
contanto que todas as partes do mesmo fiquem no interior de duas super
fícies verticais, em ambos os bordos do navio, situados a uma distância das 
chapas do costado igual a 1/5 da boca do navio, como definida pela Regra 2 
do presente Capítulo, sendo esta distância medida normalmente ao plano 
diametral do navio na altura da linha de carga máxima de subdivisão. 

Qualquer parte de um recesso ultrapassando os limites acima fixados 
será considerada como um degrau e a ela serão aplicadas as regras do 
parágrafo e) da presente Regra. 

e) Uma antepara transversal principal pode apresentar degrau, con
tanto que ela satisfaça a uma das seguintes condições: 

(i) o comprimento combinado dos dois compartimentos sepa
rados pela antepara em questão não deve exceder 90 por cento do 
comprimento alagável ou duas vezes o comprimento admissível, ex
ceto que, nos navios que tenham um fator de subdivisão maior do 
que 0,9, o comprimento combinado dos dois compartimentos em 
questão não deve exceder o comprimento admissível; 

(ii) uma subdivisão suplementar deve ser prevista na região do 
degrau a fim de manter o mesmo grau de segurança que seria obti
do se a antepara fosse plana; e 

(iii) o compartimento acima do qual se estende o degrau não 
deve exceder o comprimento admissível correspondente a uma 
linha marginal tomada 76 milímetros (3 polegadas,) abaixo do 
degrau. 

j) Quando uma antepara transversal principal apresentar um recesso 
ou degrau, será empregada uma antepara plana equivalente ao ser deter
minada a subdivisão. 

g) Se a distância entre duas anteparas transversais principais adja
centes ou entre suas duas anteparas planas equivalentes, ou se a distância 
entre dois planos transversais passando pelas partes do degrau mais pró
ximas da antepara, quando existir um degrau, for menor do que 3,05 me
tros (10 pés) mais 3 por cento do comprimento do navio ou do que 10,67 
metros (35 pés) , tomando-se o menor desses dois valores, somente uma 
dessas anteparas será considerada como fazendo parte da subdivisão do 
navio, de acordo com as disposições da Regra 5 do presente Capítulo. 

h) Quando um compartimento transversal principal estanque contiver 
subdivisões locais, e se a Administração concordar que o volume total do 
compartimento principal não será alagado na ocorrência de suposta avaria 
de costado de extensão longitudinal de 3,05 metros 00 pés) mais 3 por 
cento do comprimento do navio ou de 10,67 metros (35 pés), tomando-se o 
menor desses valores, pode ser admitido um acréscimo proporcional ao com
primento admissível que será calculado sem levar em conta as subdivisões 
suplementares. Em tal caso, o volume da reserva de flutuabilidade efetiva 
que foi assumida no bordo não avariado, não deve ser superior ao daquele 
assumido no bordo avariado. 
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i) Quando o fator de subdivisão previsto for inferior ou igual a 0,30, o 
comprimento combinado de dois compartimentos adjacentes quaisquer não 
deverá exceder o comprimento alagável. 

REGRA 7 

Estabilidade dos Navios Avariados 

a) Adequada estabilidade na condição intacta do navio deverá ser pro
vida em todas as condições de serviço do mesmo, de modo que o navio seja 
capaz de suportar o estágio final de alagamento de qualquer de seus com
partimentos principais os quais deverão ter comprimento inferior ao com
primento alagável correspondente. 

Quando dois compartimentos principais adjacentes são separados por 
uma antepara com degrau, obedecidas as disposições da alínea (i) do pará
grafo e) da Regra 6 do presente Capitulo, a estabilidade do navio Intacto 
deve ser tal que o navio satisfaça a essas condições, com os dois comparti
mentos supostamente alagados. 

Quando o fator de subdivisão exigido for 0,50 ou inferior, porém supe
rior a 0,33, a estabilidade do navio intacto deverá ser adequada para que o 
mesmo suporte o alagamento de dois compartimentos principais adjacentes 
quaisquer. 

Quando o fator de subdivisão exigido for 0,33 ou Inferior, a estabilidade 
do navio intacto deverá ser adequada para que o mesmo suporte o alaga
mento de três compartimentos principais adjacentes quaisquer. 

b} 
(i) As disposições do paragráfo a) da presente Regra serão 

determinadas de acordo com os parágrafos c) d) e /) da presente 
Regra por meio de cálculos que levem em conta as proporções e 
as características básicas do navio, bem como os arranjos e confi
gurações dos compartimentos que tenham sofrido uma avaria. Para 
esses cálculos considera-se o navio como estando nas piores condi
ções possíveis de serviço sob o ponto de vista de estabilidade. 

(ii) Quando for proposto instalar conveses, cascos duplos ou 
anteparas longitudinais que, sem serem estanques, sejam de natu
reza a retardar de forma apreciável o fluxo da água, a Administra
ção verificará se tais restrições foram levadas na devida conta nos 
calCulas. 

(!li) Em caso de dúvida sobre a faixa de estabilidade da con
dição avariada, a Administração poderá exigir que ela seja inves
tigada. 

c) Para o cálculo da estabilidade em caso de avaria, as seguintes per
meabilidades de volume e de superfície serão, em geral, adotadas: 

Espaços 

Destinados a cargas, carvão ou às 
provisões de bordo .............. . 

Ocupados por acomodações ...... . 
Ocupados pelas máquinas ........ . 

Destinados aos líquidos .......... -. 

60 
95 
85 

Permeab!lldade 

O ou 95, escolhendo-se desses dois va· 
lares o que trouxer como conseqüência 
exigências as mais severas. 



34 DECRE'tOS LEGISLATIVOS - 1980 

Permeabilidades de superfície mais elevadas devem ser adotadas para 
os espaços que, na vizinhança do nível da água, após a avaria, não conte
nham nenhwna superfície apreciável de máquinas de locais de acomoda
ções e para os espaços que não sejam geralmente ocupadas por nenhuma 
quantidade apreciável de cargas ou de provisões. 

dJ Supor-se-á que as dimensões da avaria considerada sejam as se
guintes: 

(!) Extensão longitudinal - a menor dos dois valores: 3,05 
metros (10 pés) mais 3 por cento do comprimento do navio ou 
10,67 metros (35 pés). Quando o fator de subdivisão exigido for 
0,33 ou inferior, a extensão longitudinal suposta da avaria deverá 
ser aumentada, se necessário, para que duas anteparas estanques 
principais consecutivas quaisquer possam ser incluídas. 

(ii) Extensão transversal (medida a partir do costado na per
pendicular à linha-centro, ao nível da linha de carga de subdivisão 
mais profunda) - uma distância igual a um quinto da boca do 
navio, tal como definida na Regra 2 do presente Capítulo. 

(iii) Extensão 11ertical - da linha base (linha d'água zero) 
para cima, sem limites. 

(lv) Se qualquer avaria de extensões inferiores às indicadas nas 
alíneas (i), (Ü) e (iii) do presente parágrafo resulta em condições 
mais severas do ponto de vista da banda ou perda de altura meta
cêntrica, tal avaria será adotada como hipótese nos cálculos. 

e) O alagamento assimétrico deve ser reduzido ao mínimo por meio de 
arranjos convenientes. Quando for necessário corrigir grandes ângulos de 
banda, os meios adotados deverão ser, quando praticável, automático, mas 
em qualquer caso em que houver dispositivos de controle de alagamento 
corntivo, Estes dispositivos serão manobrados de um ponto situado acima 
do convés das anteparas. 1Estes dispositivos junto com so::Jus controles, assim 
como o maior ângulo de banda antes da correção, devem ser aceitáveis 
para a Administração. Quando forem necessários os dispositivos de alaga
mento corretivo, o tempo de correção não deve exceder 15 minutos. Instru
ÇÕE'S convenientes quanto ao emprego desses dispositivos devem ser forne
cidas ao Comandante do navio. (•) 

1 J O navio em sua situação definitiva, após a avaria e, no caso de 
um alagamento assimétrico, após terem sido tomadas as medidas de cor
reção da banda, deve satisfazer às seguintes condições: 

(i) No caso de alagamento simétrico, a altura metacêntrica 
residual deverá ser positiva e pelo menos igual a 0,05 metro (2 pole
gadas). Ela será calculada pelo método de deslocamento cons
tante. 

(ii) No caso de alagamento assimétrico, a banda total não 
deverá exceder sete graus, excetuados certos casos especiais, para 
os quais a Administração pode autorizar uma banda suplementar, 
resultante do momento assimétrico, contanto que em càso algum 
a banda total no estágio final exceda quinze graus; e 

(iii) Em caso algum a linha marginal poderá ficar submersa 
no estágio final do alagamento. Se for considerado como provável 

( •) conv~m se reportar à Recomebdação sobre um Método Padrão que permita satl$fazer 
às prescrições relativas a dispositivos de controle de alagamento corretivo a bordo de 
navios de passageiros, adotada pela Organização, pela Resolução A.266 (VID). 
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que a linha marginal possa vir a ficar submersa no decorrer de 
um estágio intermediário de alagamento, a Administração poderá 
exigir que sejam feitos estudos e estabelecidos os arranjos que 
julgar necessários à segurança do navio. 

g) O Comandante do navio deverá receber os dados necessários para 
que possa manter suficiente estabilidade, com o navio intacto, nas condi
ções de serviço do navio, de maneira que este possa resistir à avaria crítica. 
No caso de navios que possuem dispositivos para alagamento corretivos, o 
Comandante do navio deverá ser informado das condições de estabilidade 
em que foram baseados os cálculos de banda e ser advertido de que poderá 
ocorrer uma banda excessiva se o navio for avariado quando em condições 
menos favoráveis. 

h! 
(i) Nenhuma tolerância poderá ser concedida pela Adminis

tração às exigências de estabilidade em caso de avaria, a menos 
que lhe seja demonstrado que a altura metacêntrica do navio 
intacto, para todas as condições de emprego do navio, resultante 
dessas exigências, é excessiva para o emprego em vista. 

(ii) Tolerâncias às exigências relativas à estabilidade em casos 
excepcionais e sujeitos à condição de que a Administração seja 
convencida de que as proporçõzs, arranjos e outras características 
do navio são as mais favoráveis à estabilidade depois da avaria, 
proporções, arranjos e características essas que são as únicas que 
de modo prático e razoável podem ser adotadas em circunstâncias 
particulares de emprego do navio. 

REGRA 8 

Lastreamento 

Quando for necessário lastrar o navio com água, a água de lastro em 
gual não deverá ser transportada em tanques destinados ao óleo combus
tível. Nos navios em que não for praticável evitar a colocação de água 
nos tanques de óleo combustível, deverá ser instalado um aparelho sepa
rador de óleo-água que satisfaça à Administração ou outros meios alter
nativos por ela admitidos e capazes de permitir retirar o lastro de água 
oleosa. 

a) 

REGRA 9 

Antepara dos piques, Anteparas de limite 
dos Espaços de Máquinas, Túneis dos Eixos, etc. 

(i) Um navio deve possuir uma antepara de colisão a vante 
que deverá ser estanque até o convés das anteparas. Essa antepara 
deverá ser instalada a uma distância da perpendicular a vante 
igual, pelo menos, a 5 por cento do comprimento do navio e, no 
máximo, a 3,05 metros (lO pés), mais 5 por cento do comprimento 
do navio; e 

(ii) Se o navio tiver avante uma longa superestrutura, a ante
para estanque às intempéries deverá ser estabelecida acima da 
antepara de colisão, entre o convés das anteparas e o convés situa
do imediatamente acima dele. O prolongamento da antepara de 
colisão não precisa ser colocado diretamente acima dela, contanto 
que esse prolongamento esteja a uma distância da perpendicular 
a vante pelo menos igual a 5 por cento do comprimento do navio 
e que a parte do convés das anteparas que forma o degrau seja 
efetivamente estanque às intempéries. 
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bJ Deverá ser igualmente instalada uma antepara de colisão à ré e 
anteparas separando os compartimentos de máquinas, como definidos na 
Regra 2 do presente Capítulo, dos compartimentos destmados aos passa
geiros e cargas situados à vante e à ré; essas anteparas deverão ser estan
ques até o convés das anteparas. Todavia, a antepara de colisão à ré poderá 
ter um degrau abaixo desse convés, contanto que o grau de segurança do 
navio no que concerne à subdivisão não seja diminuído por este fato. 

c) Em todos os casos, os tubos telescópicos deverão ser encerrados em 
compartimentos estanques de volume moderado. A caixa de gaxetas do 
eixo deverá ser colocada em um túnel estanque ou em outro espaço estan
que, stparado do compartimento do tubo telescópico, e de um volume tal 
que, se alagado por entrada de água pela caixa de gaxetas, a linha mar
ginal não fique submersa. 

RiEGRA 10 

Duplos-Fundos 

a) Um duplo-fundo deve ser instalado, estendendo-se da antepara de 
colisão avante até a colisão à ré, na medida em que seja praticável e 
compatível com o projeto e condições apropriadas de operação do navio. 

{i) Os navios cujo comprimento for pelo menos igual a 50 
metros 065 pés) e inferior a 61 metros (200 pés) devem ser pro
vidos de um duplo-fundo, estendendo-se pelo menos da antepara 
de vante do compartimento de máquinas até a antepara de colisão 
a vante ou tão próximo dela quanto possível. 

(ii) Os navios cujo comprimento seja no mínimo igual a 61 
metros (200 pés) e inferior a 76 metros (249 pés) devem ser pro
vidos de um duplo-fundo pelo menos por fora do compartimento 
das máquinas. Esse duplo-fundo deve estender-se até as anteparas 
de coliso a vante e à ré, ou tão próximo delas quanto possível. 

(iii) Os navios cujo comprimento seja igual ou superior a 76 
metros (24g. pés) devem ser providos de um duplo-fundo a meio 
navio, estendendo-se até as anteparas de colisão a vante e à ré, 
ou tão próximos delas quanto possível. 

b! Onde for exigida a Instalação de um duplo-fundo sua altura deverá 
atender às exigências da Administração e o teta do duplo-fundo deverá 
ser contínuo até as chapas de costado, de um modo tal que proteja o 
furdo do navio até o bojo. Tal proteção será considerada satisfatória se 
a linha de interseção da aresta exterior da chapa marginal do teto do 
duplo-fundo com a chapa do bojo não ficar abaixo, em qualquer ponto 
ao longo do comprimento do navio, de um plano horizontal que passe 
pelo ponto de lnterseção da caverna mestra com uma linha diagonal 
transversal, inclinada de 25 graus em relação com à linha-base e cortando-a 
num ponto à distância de meia boca moldada do navio, a partir da linha 
de centro. 

c) Os pocetos de esgoto construidos nos duplos-fundos não deverão ser 
mais profundos do que for necessário. A profundidade do poceto não de
verá, em nenhum caso, ser superior à profundidade do duplo-fundo na 
linha de centro, diminuída de 457 milímetros ( 18 polegadas), nem deverão 
eles estender-se abaixo do plano horizontal definido no parágrafo. 

b) Da presente Regra. Um poceto que se estenda até o casco exterior é, 
contudo, permitido na extremidade à rê do túnel dos eixos nos navios a 
hélice. outros pocetos (por exemplo, para óleo lubrificante sob as máqui-
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nas principais) podem ser permitidos pela Administração, se ela concordar 
que tais arranjos asseguram uma proteção equivalente à oferecida por 
um duplo-fundo, conforme as prescrições da presente Regra. 

dJ Não será necessário instalar um duplo-fundo nos compartimentos 
estanques de tamanhos moderados, empregados exclusivamente para o 
transporte de liquidas, desde que a segurança do navio não seja posta em 
perigo, no caso de avaria de fundo ou de costado, a juízo da Adminis
tração. 

e) No caso de navios aos quais são aplicadas as disposições do pará
grafo d) da Regra 1 do presente Capítulo e que sejam utilizados em serviço 
regular dentro dos limites de viagem internacional curta, como definida 
na Regra 2 do Capítulo III, a Administração pode dispensar a existência 
de um duplo-fundo em qualquer parte do navio que for subdividida por 
um fator que não exceda 0,50, se reconhecer que a instalação de um duplo
fundo nessa parte não é compatível com o projeto e a utilização adequada 
do navio. 

RJEGRA 11 

Determinação, Marcação e Registro 
das Linhas de Carga de Subdivisão 

aJ Para assegurar a manutenção do grau de subdivisão exigido, uma 
linha de carga, correspondente ao calado adotado para o cálculo da sub
divisão aprovada, deverá ser atribuída e gravada no costado, em ambos 
os lados. Um navio que tenha locais especialmente adaptados para acomo
dação de passageiros ou carga, alternativamente, poderá se for desejo do 
armador, ter uma ou mais linhas de carga adicionais, marcadas de modo 
a corresponder aos calados de subdivisão que a Administração possa ter 
aprovado para as condições alternadas de uso. 

bJ As linhas de carga de subdivisão atribuídas e marcadas deverão 
ser lançadas no Certificado de Segurança para Navios de Passageiros, 
designando-se pela anotação C.l, a que se refere ao emprego principal 
do navio como transporte de passageiros e pelas anotações C.2, C.3, etc., 
as que se referem aos outros casos de utilização do navio. 

c! A borda livre correspondente a cada uma dessas linhas de carga 
deverá ser medida no mesmo local e a partir da mesma linha do convés 
com as bordas livres determinadas segundo a Convenção Internacional 
em vigor, relativa às Linhas de Carga. 

d) A borda livre relativa a cada Unha de carga de subdivisão aprovada 
e as condições de emprego correspondentes deverão ser claramente indica
das no Certificado de Segurança para Navio de Passageiros. 

eJ Em caso algum, qualquer marca de linha de carga de subdivisão 
poderá ser colocada acima da linha de carga máxima, em água salgada, 
permitida quer pela resistência estrutural do navio, quer pela Convenção 
Internacional em vigor relativa às Linhas de Carga. 

/J Quaisquer que sejam as posições das marcas das linhas de carga 
de subdivisão, um navio nunca deverá ser carregado a ponto de submergir 
a linha de carga apropriada à estação e à região do globo, traçada de 
acordo com a Convenção Internacional em vigor, relativa às Linhas de 
Carga. 

g) Um navio não deverá, em caso algum, ser carregado a ponto de 
submergir, em água salgada, a marca da linha de carga de subdivisão 
apropriada para a viagem considerada e para as condições de serviço. 
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REGRA 12 

Construçáo e Prova Inicial de Anteparas Estanques, etc. 

aJ Cada antepara estanque de subdivisão, transversal ou longitudinal, 
deverá ser construída de modo a poder suportar, com margem de segu
rança conveniente, a pressão devida à mais alta coluna d'água que possa 
vir a ter de suportar em caso de avaria no navio e, no mínimo a pressão 
devida a uma coluna d'água que se eleve até a linha marginal. A cons
trução dessas anteparas deve satisfazer às exigências da Administração. 

b) 
(i) Os degraus e recessos nas anteparas deverão ser estanques 

e tão resistentes quanto a região da antepara em que ocorrem. 

(ii) Quando cavernas ou vaus atravessarem um convés ou uma 
antepara estanques, esse convés ou essa antepara deverão ser torna
dos estruturalmente estanques, sem emprego de madeira ou de 
cimento. 

cJ A prova dos compartimentos principais, enchendo-os com água, não 
é obrigatória. Quando a prova com enchimento com água não for reali
zada, será obrigatória uma prova com o uso de esguicho de mangueira; 
esta prova deverá ser efetuada no est3.gio mais avançado possível do 
acabamento do navio. Em todos os casos deverá ser efetuado um exame 
minucioso das anteparas estanques. 

d) O compartimento de colisão a vante, os duplos-fundos (incluindo 
as quilhas-duto) e o costado interno dos cascos duplos deverão ser sub
metidos a uma prova com água, sob uma pressão correspondente às exi
gências do parágrafo a) da presente Regra. 

e) Os tanques destinados a conter líquidos, e que fazem parte da sub
divisão do navio, deverão ser provados para verificação da estanqueidade, 
com uma coluna de água até a altura da linha de carg2. máxima de s"Jb
divisão ou a uma altura correspondente a 2/3 da altura que vai do topo 
da quilha à linha marginal na região dos tanques, tomando-se a maior 
dessas duas alturas; entretanto, em caso algum deve a coluna d'água ser 
menor do que 0,92 metro (3 pés) acima do topo do tanque. 

/! As provas mencionadas nos parágrafos d) e e) da presente Regra 
têm por objetivo verificar se os arranjos estruturais da subdivisão são 
estanques à água e não deverão ser consideradas como um teste de adequa
bilidade de qualquer compartimento para armazenamento de óleo combus
tível ou serem utilizadas para fins especiais, para os quais uma prova 
mais severa poderá ser exigida, tendo em conta a altura que o líquido 
atingir no tanque em questão ou nas tubulações a ele ligadas. 

REGRA 13 

Aberturas nas Anteparas Estanques 

a) O número de aberturas praticadas nas anteparas estanques devera 
ser reduzido ao mínimo compatível com o projeto e a adequada utilização 
do navio; essas aberturas deverão ser providas de dispositivos de fecha
mento satisfatório. 

b) 
(i) Se tubulações, embornais, cabos elétricos, etc., atravessa

rem anteparas estanques de subdivisão, deverão ser feitos arranjos 
para manter a integridade da estanqueidade d2ssas anteparas. 
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(li) Não poderão existir, nas anteparas estanques de subdivi
são, válvulas e torneiras que não façam parte de um sistema de 
tubulações. 

(itl) Chumbo ou outros materiais sensíveis ao calor não deverão 
ser utilizados em sistmas que atravessem anteparas estanques de 
subdivisão, onde a deterioração de tais sistemas em caso de incêndio 
comprometeria a Integridade da estanqueidade das anteparas. 

(i) Não poderão existir portas, elipses. nem outras quaisquer 
aberturas de acesso: 

(!) Na antepara de colisão abaixo da Unha marginal; e 

(2} Nas anteparas estanqu·es transversais que separam o com
partimento de carga de outro adjacente, ou de uma carvoeira 
permanente de reserva, exceto nas condições descrlmlnadas no 
parágrafo (1) da presente Regra. 

(ii) A não ser nos casos previstos na alínea (iii) do presente 
parãgrafo, a antepara de colisão poderá ser atravessada abaixo 
da linha marginal, no máximo por um tubo para o serviço do 
liquido contido no pique-tanque de vante, contanto que esse tubo 
tenha uma válvula de haste roscada, comandada de um ponto 
acima do convés das anteparas, devendo a caixa da válvula ser 
fixada na antepara de colisão, dentro do pique-tanque. 

(iii) Se o pique-tanque de vante for subdividido para receber 
duas espécies de líquidos diferentes, a Administração pode per
mitir que a antepara de colisão seja perfurada abaixo da linha 
marginal por dois tubas, cada um deles satisfazendo às exigên
cias da alínea (ii) do presente parágrafo, contanto que a Admi
nistração concorde não haver outra solução prática senão a ins
talação desse segundo tubo e que a segurança do navio continue 
garantida, tendo em consideração a subdivisão adicional existente 
no compartimento de colisão. 

(i) As portas estanques instaladas nas anteparas, que separam 
as carvoeiras permanentes das de reserva, devem ser sempre aces-
síveis, salvo, todavia, as excessões previstas na alínea (ii) do 
parágrafo k) desta Regra para as portas de carvoeiras situadas 
entre conveses. 

(ii) A fim de evitar que o carvão impeça o fechamento das 
portas estanques das carvoeiras, devem ser previstos arranjos 
satisfatórios por melo de telas ou outros meios. 

e) Nos espaços contendo máquinas principais e auxiliares, inclusive 
as caldeiras que atendem às necessidades da propulsão e todas as carvoei
ras permanentes, não deverá existir senão uma porta em cada antepara 
transversal estanque, com exceção das portas das carvoeiras e dos túneis 
dos eixos. No caso de existirem dois ou mais eixos, os túneis deverão ser 
ligados por uma passagem de intercomunicação. Deverá haver apenas 
uma porta entre o compartimento de máquinas e os túneis, no caso em 
que dois eixos sejam instalados; e apenas duas portas, quando existirem 
mais de dois eixos. Todas essas portas deverão ser de corrediça e situadas 
de maneira a que suas soleiras estejam tão altas quanto possível. O 
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comando manual para manobra dessas portas a partir de um ponto que 
fique acima do convés das anteparas deverá estar situado fora do com
partimento de máquinas, se esse arranjo for compatível com uma dispo
sição satisfatória do mecanismo correspondente. 

!! 
(i) As portas estanques deverão ser do tipo de corrediça ou 

do tipo de dobradiças. Poderão ser admitidas portas de tipo equiva
lente, com exclusão de portas fixadas somente por parafusos ou 
de portas que fechem pela ação da gravidade ou de um peso. 

(ii) As portas de corrediça podem ser: 
Somente operadas manualmente, ou 
Operadas por uma fonte de energia, bem como manualmente. 

(ii!) As portas estanques autorizadas podem. portanto, ser 
divididas em três classes: 

Classe 1 - portas de do bradlças; 
Classe 2 - portas de corrediça operadas manualmente; e 
Classe 3 - portas de corrediça movidas por fontes de ener-

gia, bem como operadas manualmente. 

(iv) Os meios de operação de todas as portas estanques, que 
sejam ou não acionadas por uma fonte de energia, deverão ser 
capazes de assegurar o fechamento da porta com o navio ader
nado de 15 graus para qualquer bordo. 

(v) As portas estanques de todas as classes deverão ser muni
das de Indicadores de abertura que permitam verificar, de todos 
os postos de manobra, de onde essas portas não são visíveis, se 
elas estão abertas ou fechadas. Se alguma porta estanque, de 
qualquer classe, não estiver equipada de modo a poder ser fecha
da de um posto central de manobra, deverá possuir m.eios mecâni
cos, elétricos, telefónicos ou quaisquer outros meios de comunica
ção direta que permitam ao oficial de serviço entrar rapidamente 
.em contato com a pessoa responsável pelo fechamento da porta 
em questão, de acordo com as ordens existentes. 

g) As portas dobradiças (Classe 1) deverão ser providas de dispositi
vos de fechamento rápido, tais como atracadores manobráveis de cada 
um dos lados da antepara. 

h) As portas d.e corrediça de comando manual (Classe 2) poderão 
ser de deslocamento vertical ou horizontal. O mecanismo deverá poder 
ser manobrado na própria porta, de qualquer dos lados e, além disso, de 
um ponto acessível situado acima do convés das anteparas, por um movi
mento de manivela de rotação ou por um outro movimento que apresente 
as mesmas garantias de segurança e de um tipo aprovado. A exigência 
de manobra dos dois lados pode ser dispensada se for justificado ser 
praticamente impossível sua existência face à disposição dos locais. No 
caso de manobra manual, o tempo necessário para assegurar o fecha
mento completo da porta, com o navio sem banda, não deve exceder 90 
segundos. 

!) 
(i} As portas de corrediça movida por fontes de energia (Classe 

3) podem ser de deslocamento vertical ou horizontal. Quando for 
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exigido que uma porta seja operada por uma fonte de energia, 
de um posto central de controle, o mecanismo deverá ser disposto 
de modo a permitir o comando local da mesma porta, d.e ambos 
os lados, por meio das mesmas fontes de energia. 

O arranjo deverá ser tal que feche a porta automaticamente 
quando aberta pelo controle local, depois de ter sido fechada da 
estação de controle central. Do mesmo modo, deve existir no local 
um meio de mantê-la fechada sem que possa ser aberta pelo posto 
central de manobra. Alavancas de manobra local, comunicando 
com o mecanismo movido pela fonte de energia, deverão ser insta
ladas em ambos os lados da antepara e dispostas de tal maneira 
que uma pessoa ao passar pela porta possa manter as duas alavan
cas na posição "aberta", sem o risco de fazer funcionar involun
tariamente o sistema de fechamento. As portas de corrediça movi
das por fontes de energia deverão ser providas de um comando 
manual manobrável dos dois lados da porta, e, além disso, de 
um ponto acessív.~l acima do convés das anteparas, por um movi
mento de manivela de rotação contínua ou por um outro movimento 
que apresente as mesmas garantias de segurança e de um tipo 
aprovado. Deverão ser providos alarmes sonoros de que a porta 
começou a fechar e de que continuará o movimento até comple
tar o fechamento. 

O tempo de fechamento da porta deve ser suficiente para 
garantir a segurança. 

(ii) Haverá no mínimo duas fontes de energia independentes 
capazes de abrir e fechar todas as portas sob controle, cada uma 
delas capaz de operar todas as portas simultaneamente. 

Estas duas fontes deverão ser controladas da estação central 
no passadiço, a qual será provida de todos os indicadores necessá
rios para verificar se cada uma das fontes de energia providas é 
capaz de executar o serviço de modo satisfatório. 

(iii) No caso de operação hidráulica, cada fonte de energia 
deverá ser construída por uma bomba capaz de fechar todas as 
portas em tempo não superior a 60 segundos. Além disso, deverá 
existir, para o conjunto da instalação, acumuladores hidráulicos de 
capacidade suficiente para assegurar, pelo menos, os três seguintes 
movimentos sucessivos do conjunto das portas: fechamento-aber
tura-fechamento. O fluído usado deve ser tal que não se congele 
nas temperaturas suscetíveis de serem encontradas pelo navio 
durante seu serviço. 

(i) As portas estanques de dobradiças (Classe 1) poderão ser 
permitidas nas partes do navio destinadas aos passageiros e à 
guarnição, bem como nos locais de serviço, com a condição de 
que sejam colocadas acima de um convés cuja superfície inferior, 
no seu ponto mais baixo junto ao costado, se encontre pelo menos 
a 2,13 metros (7 pés) acima da linha de carga máxima de subdivisão. 

(ii) As portas estanques cujas soleiras estejam situadas acima 
da linha de carga máxima e abaixo da linha definida na alínea 
precedente deverão ser do tipo de corrediça e podem ser de coman
do manual (Classe 2), exceto nos navios que efetuam viagens inter
nacionais curtas e tenham um fator de subdivisão inferior ou igual 
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a 0,50; caso este em que todas as portas deverão ser manobradas 
por fontes de energia. Se os condutos das câmaras frigoríficas e 
condutos de ventilação ou tiragem forçada atravessarem mais de 
uma antepara estanque de compartimentagem, o emprego de fontes 
de energia será exigido para a manobra das portas instaladas nas 
passagens pelas anteparas. 

(i) As portas estanques que devam a certos momentos ser 
abertas .em alto-mar, e cujas soleiras estejam situadas abaixo da 
linha de carga máxima de subdivisão, deverão ser de corrediça. 

As seguintes regras dever-lhe-ão ser aplicadas: 

(1) quando o número de tais portas (excluídas as portas de 
entrada dos túneis dos eixos) exceder cinco, todas essas portas, 
assim como as de entrada dos túneis dos eixos, dos condutos de 
ventilação ou de tiragem forçada, deverão ser manobradas por 
meio de fontes de energia (Classe 3) e deverão poder ser fechadas 
simultaneamente de um posto central de manobra situado no pas
sadiço; 

(2) quando o número de tais portas (excluídas as portas de 
entrada dos túnds dos eixos) estiver compreendido entre um e 
cinco: 

(a) se o navio não possui espaços destinados a passageiros 
abaixo do convés das anteparas, todas as portas acima mencio
nadas poderão ser operadas manualmente (Classe 2); 

(b) se o navio possui espaços destinados a passageiros abaixo 
do convés das anteparas, todas as portas acima mencionadas deve
rão ser movidas por fontes de energia (Classe 3) e deverão poder 
ser fechadas simultaneamente de um posto central de manobra 
situado no passadiço; e 

(3) em todo o navio cm que existam somente duas dessas 
portas estanques de acesso ao compartimento de máquinas ou situa
das dentro dele, a Administração poderá permitir que essas duas 
portas sejam operadas apenas manualmente... (Classe 2) : 

(ii) Se existirem, entre as carvoeiras nas cobertas abaixo do 
convés das anteparas, portas estanques de corrediça que podem, 
em alto-mar, ser ocasionalmente abertas para manipulação do 
carvão, será exigido o ·emprego de fontes de energia para a ma
nobra dessas portas. A abertura e o fechamento dessas portas 
deverão ser mencionadas no livro de quarto, prescito pela Admi
nistração. 

(i) No caso da Administração estar convencida de que a ins
talação de tais portas é essencial, as portas estanques de constru
ção satisfatórias poderão ser instaladas nas anteparas estanques 
que dividem as cobertas de carga. Essas portas poderão ser de 
dobradiças ou do tipo rolantes ou de corrediça, mas não deverão 
ser comandadas à distância. Elas serão colocadas no nível mais 
elevado e o mais afastado do costado que seja compatível com 
sua utilização prática mas, em caso algum, as arestas verticais 
exteriores dessas portas deverão ficar situadas a uma distância do 
costado inferior a 1/5 da boca do navio, como definida na Regra 
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2 do presente Capítulo, sendo essa distância medida perpendicular
mente ao plano longitudinal de simetria do navio, ao nível da linha 
de carga máxima de subdivisão. 

(ti) Essas portas deverão ser fechadas antes da partida e man
tidas fechadas durante a viagem; as horas de sua abertura na 
chegada ao porto e de seu fechamento antes da saída do porto 
deverão ser registradas no livro de quarto. Se alguma dessas 
portas tiver que ser usada no decorrer da viagem, ela deverá 
possuir um dispositivo que impeça uma abertura não autorizada. 
Quando for desejado instalar portas dessa natureza, seu número 
e arranjo serão objeto de exame especial pela Administração. 

mJ O emprego de painéis de chapa, desmontáveis, em anteparas, só 
será permitido nos compartimentos de máquinas. Esses painés deverão 
sempre estar instalados antes do navio deixar o porto e não poderão 
ser removidos durante a Viagem, a não ser em caso de necessidade impe
riosa. Deverão ser tomadas as necessárias precauções ao recolocá-los, de 
modo a assegurar a estanqueidade da junta. 

n) Todas as portas €stanques deverão ser mantidas fechadas durante 
a viagem, exr.eto quando os serviços do navio exigirem que sejam abertas. 
Em tais casos, deverão ficar sempre prontas a serem imediatamente fe
chadas. 

O) 

(i) Quando houver corredores ou tú.n.eis ligando os alojamentos 
da tripulação às praças de caldeiras, ou destinados à passagem de 
tubos ou para qualquer outro fim, que atravessem anteparas estan
ques transversais principais, deverão os mesmos ser estanques e 
satisfazer às exigências da Regra 16 do presente Capítulo. o acesso 
a pelo menos uma das extremidades desses corredores ou túneis, 
se for usado como passagem em alto-mar, deverá ser realizado 
por um conduto estanque, de uma altura suficiente que permita o 
acesso acima da linha marginal. O acesso à outra extremidade 
poderá ser feito por uma porta estanque do tipo exigido por sua 
localizado no navio. Nenhum desses túneis ou corredores deverá 
atravessar a antepara de subdivisão imediatamente à ré da ante
para de colisão. 

(ii) Quando forem previstos túneis ou corredores para tiragem 
forçada que atravessem as anteparas estanques transversais prin
cipais, o caso d.everá ser especialmente examinado pela Adminis
tração. 

REGRA 14 

Aberturas no Chapeamento do Casco Abaixo da Linha Marginal 

a) O número de aberturas no chapeamento do casco deverá ser reduzi
do ao mínimo compatível com o projeto do navio e com adequada utilização 
do mesmo. 

b) O arranjo e a eficácia dos meios de fechamento de todas as aberturas 
praticadas no chapeamento do casco deverão corresponder à sua finalidade 
e ao local em que se achem instalados e, de um modo geral, deverão se 
sujeitar à aprovação da Administração. 

C) 

(i) Se a parte inferior da abertura de uma vigia qualquer, 
situada numa coberta, ficar abaixo de uma linha paralela ao trtn-
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caniz do convés das anteparas, distando o seu ponto- mais baixo 
de 2,5 por cento da boca do navio acima da linha de carga máxi
ma de subdivisão, todas as vigias nesta coberta deverão ser do 
tipo permanentemente fechado. 

(ii) Todas as vigias, cujas partes inferiores estiverem abaixo 
da linha marginal, diferentes daquelas que a alínea (i) do presente 
parágrafo exige que sejam do tipo permanentemente fechado, 
deverão ser construídas de maneira tal que ninguém as possa 
abrir sem autorização do Comandante. 

(iii) (1) Se, em uma coberta, a parte inferior das vigias do 
tipo previsto na alínea (ii) do presente parágrafo estiver situada 
abaixo de uma linha traçada paralelamente ao trincaniz do convés 
das anteparas e tendo o seu ponto mais baixo a 1,37 metro ( 4 1/2 
pés) m.ais 2,5 por cento da boca do navio, acima da linha d'água 
na ocasião da partida de qualquer porto, todas as vigias dessa. 
coberta deverão ser fechadas de maneira estanque e trancadas 
antes do navio deixar o porto e não deverá ser abertas antes do 
navio chegar ao porto seguinte. Na aplicação da presente alínea, 
deverá ser dada, quando aplicável, uma apropriada tolerância quan
do o navio estiver flutuando em água doce. 

(2) As horas de abertura dessas vigias no porto e de seu fe
chamento à chave, antes que o navio deixe o porto, serão regis
tradas no livro de quarto prescrito pela Administração 

(3) Se uma ou várias vigias estiverem situadas de tal modo 
que as exigências da cláusula (1) desta alínea lhes sejam aplicáveis 
quando o navio estiver flutuando na sua linha de carga máxima de 
subdivisão, a Administração poderá indicar o calado médio lhnite 
mais elevado para o qual as vigias em questão terão a sua parte 
inferior acima da linha traçada paralelamente ao trincaniz do con
vés das anteparas e que tenha seu ponto mais baixo a 1,37 metro 
( 4 1/2 polegadas) mais 2,5 por cento da boca do navio acima da 
linha d'água correspondente a esse calado médio limite e para o 
qual, por conseqüência, será permitido ao navio fazer-se ao mar 
sem fechar e trancar previamente as vigias e abri-las no mar sob 
a responsabilidade do Comandante, ao curso da viagem para o 
porto seguinte. Nas zonas tropicais, tais como definidas na Con
venção Internacional em vigor, relativas às Linhas de Carga, este 
calado llmite pode ser acrescido de 305 mllhnetros ( 1 pé) . 

d) Deverão ser instaladas em todas as vigias tampas internas de dobra
diça, de um modelo eficaz e dispostas de maneira a poderem ser ff>cil e 
eficazmente fechadas e mantidas estanques, exceto que,_ a uma distância 
igual .a 118 do comprimento do navio, à ré da perpendicular avante, e acima 
de uma linha traçada paralelamente ao trincaniz do convés das anteparas, 
e que tenha seu ponto mais baixo a 3,66 metros (12 pés) mais 2,5 por cento 
da boca do navio acima da linha de carga máxima de subdivisão, as tampas 
podem ser removíveis nos locais reservados aos passageiros da terceira 
classe, a menos que, em virtude da Convenção Internacional em vigor, rela
tiva às Linhas de Carga, elas devam ser permanentemente fixadas às suas 
posições. Essas tampas removíveis deverão ser mantidas nas proximidades 
das vigias a que são destinadas. 

c) As vigias e suas tampas de combate, que não sejam acessíveis no de
correr da viagem, deverão ser fechadas com segurança antes do navio deixar 
o porto. 
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j) 

(i) Nenhuma vigia será instalada nos locais destinr..dos exclu~ 
sivamente ao transporte de cargas ou de carvão. 

(ii) Vigias poderão, todavia, ser instaladas nos espaços apro
priados alternativamente ao transporte de carga ou de passageiros, 
mas serão construídas de tal maneira que nenhuma pessoa as possa 
abrir, nem mesmo as suas tampas de combate, a não ser com auto
rização do Comandante. 

(iii) Se cargas forem transportadas nesses compartimentos, as 
vigias e suas tampas de combate serão trancadas à chave, de manei
ra estanque, antes do embarque da carga, e o fechamento e tranca
mento das vigias e das tampas deverão ser lançados no livro de 
quarto prescrito pela Administração. 

g) Nenhuma vigia- para ventilação automática poderá ser instalada no 
chapeamento do casco abaixo da linha marginal, sem autorização especial 
da Administração. 

hJ O número de embornais, de descargas da rede sanitária e outras 
aberturas similares no chapeamento do casco deverá ser reduzido ao míni
mo, quer pela utilização de cada orifício de descarga para o maior número 
possível de tubos da rede sanitária ou de outras redes, quer por outro pro
cesso satisfatório. 

i) 

i! 

(i) Todas as aspirações e descargas n.o chapeamento do casco 
deverão ser dispostas de modo a impedir qualquer entrada acidental 
de água no navio. Chumbo ou outros materiais sensíveis ao calor 
não deverão ser usados para tubos de tomadas d'água ou de descar
ga para o mar ou para qualquer outra aplicação na qual deterio
ração de tais tubos, em caso de incêndio, provocasse um risco de 
alagamento. 

(ii) (1) Excetuadas as exigências da alíneas (iii) do presente 
parágrafo, cada descarga isolada que, partindo de locais situados 
abaixo da linha marginal, atravessa o chapeamento do casco deverá 
ser provida, quer de uma válVUla de retenção automática munida de 
um melo de fechamento dlreto, manobrável de um ponto situado 
acima do convés das anteparas, quer, alternativamente, de duas 
vâlvulas de retenção automáticas sem tais meios de fechamento 
direto contanto que a mais elevada seja colocada de tal sorte que 
fique acima da linha de carga máxima de subdivisão, de maneira 
que seja sempre acessível à inspeção em condições de serviço e que 
seja de um tipo que fique normalmente fechado. 

(2) Quando forem instaladas válvulas de comando direto, o 
posto de manobra acima do convés das anteparas deverá ser sempre 
facilmente acessível e possuir indicadores que assinalem se as válvu
las estão abertas ou fechadas. 

(iii) As aspirações e descargas principais e auxiliares que se 
comunicam com as máquinas serão equipadas com torneiras ou 
válvulas facilmente acessíveis, entre as canalizações e o chapea
mento do casco ou entre as canalizações e caixas fixadas no cha
peamento do casco. 

(i) Aberturas de portaló, de carregamento de carga e de car
voagem situadas abaixo tia linha marginal deverão ser de resis-
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tência suficiente. Deverão ser eficazmente fechadas e mantidas 
estanques antes do navio deixar o porto e assim serem conservadas 
durante a viagem. 

(li) Em nenhum caso tais aberturas deverão ser Instaladas de 
maneira que seu ponto mais baixo fique abaixo da linha de carga 
máxima de subdivisão. 

(i) As aberturas interiores das dalas de cinza e dalas de lixo 
etc. deverão ser providas de eficazes tampas de fechamento. 

(ii) Se essas aberturas ficarem situadas abaixo da linha mar
ginal, suas tampas deverão ser estanques e, além disso, deverá ser 
instalada na dala uma válvula de retenção automática em posição 
acessível acima da linha de carga máxima de subdivisão. Quando a 
dala não estiver em uso deverão ser mantidas fechadas e apertadas, 
tanto a tampa como a válvula. 

REGRA 15 

Construção e Provas Iniciais de Portas Estanques, Vigias etc. 

a! 
(i) O projeto, os materiais utilizados e a construção de todas 

as portas estanques, vigias, portalós, portas de carga e de carvoa
gem, válvulas, tubos, dalas de cinza e de lixo, referidas nas pre
sentes Regras, deverão satisfazer às exigências da Administração. 

(ii) Os batentes das portas estanques não deverão apresentar 
nenhuma ranhura na sua parte inferior onde possam se alojar 
detritos que impeçam a porta de se fechar adequadamente. 

(iii) Todas as torneiras e válvulas de tomada d'água ou das 
descargas 'para o mar situadas abaixo do convés das anteparas, 
assim como suas ligações com o costado, deverão ser de aço, bronze 
ou outro material dúctil aprovado. Ferro fundido comum e materiais 
similares não deverão ser utilizados. 

b) Todas as portas estanques deverão ser submetidas a uma prova hi
drostática sob uma pressão correspondente à altura d'água até o convés das 
anteparas. Essa prova deverá ser feita antes da entrada do navio em serviço, 
seja antes ou após sua instalação a bordo. 

REGRA 16 

Construção e provas iniciais de Conveses estanques, Condutos etc. 

a) Conveses estanques, condutos, túneis, quilhas-tubulares e condutos 
de ventilação deverão ter a mesma resistência que as anteparas estanques 
situadas no mesmo nível. O modo de construção utilizado para assegurar a 
estanqueidade desses elementos, bem como os dispositivos adotados para o 
fechamento das aberturas neles existentes, deverão ser de modo a satis
fazer à Administraço. As ventilações e os condutos estanques deverão ser 
elevados pelo menos até o nível do convés das anteparas. 

b) Quando estanques, os condutos, túneis e condutos de ventilação de
verão ser submetidos a uma prova de estanqueidade com mangueira d'água, 
após sua construção; a prova dos conveses estanques poderá ser efetuada 
por mangueira d'água ou por alagamento. 
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REGRA 17 

Estanqueidade acima da D:nha Marginal 

a) A Administração poderá exigir que sejam tomadas todas as medidas 
práticas e razoáveis para limitar a entrada e o escoamento de água acima 
do convés das anteparas. Tais medidas poderão incluir a instalação de 
anteparas parciais ou de gigantes. Quando as anteparas parciais estanques 
e gigantes forem instaladas sobre o convés das anteparas no prolongamento 
ou nas proximidades do prolongamento de anteparas estanques principais, 
elas deverão ter ligações estanques com o casco e com o convés das ante
paras, de modo a impedir o escoamento da água ao longo do convés quando 
o navio estiver adernado em conseqüência de avaria. Quando a antepara 
estanque parcial não tiver alinhada com a antepara situada abaixo do 
convés, a parte do convés das anteparas situada entre as duas deverá ter 
tornada estanque. 

bJ O convés das anteparas ou um outro convés sH..uado acima dele deve
rá ser estanque, no sentido de que, nas condições normais de mar, não permi
ta que a água do mar o atravesse de cima para baixo. Todas as aberturas 
praticadas no convés exposto ao mar deverão ser providas de braçolas de 
altura e resistência suficientes e ser munidas de meios eficazes de fecha
mento que permitam fechá-las rapidamente e torná-las estanques ao mar. 
Saídas d'água, balaustradas e;ou embornais deverão ser instalados para 
descarregar rapidamente a água dos conveses expostos ao mar, em quais
quer circunstâncias de tempo. 

c) As vigias, portaló, as portas de carga e de carvoagem e outros dis
positivos de fechamento das aberturas praticadas no chapeamento do casco, 
acima da Unha marginal, deverão ser convenientemente projetados e cons
truídos, bem como apresentar uma resistência em relação aos comparti
mentos nos quais estão .1nstalados e às suas posições relativas à linha de 
carga máxima de subdivisão. 

d! Eficientes tampas de combate, dispostas de modo a poderem ser fácil 
e eficazmente fechadas e mantidas estanques, deverão ser providas em todas 
as vigias, nos espaços situados abaixo do convés, imediatamente acima do 
convés das anteparas. 

REGRA 18 

Dispositivos de Bombeamento para Esgoto 
em N avias de Passageiros 

a) Todo navio deverá ser provido de uma instalação eficiente de esgoto 
de porão, capaz de esgotar e drenar qualquer compartimento estanque, exce
to os compartimentos destinados a armazenar permanentemente óleo ou 
água, em todas as condições praticáveis depois de um acidente, quer esteja o 
navio a prumo ou adernado. Para esse fim, serão em geral necessárias aspi
rações laterais, salvo nas partes estreitas nas extremidades do navio, onde 
uma única aspiração pode ser considerada como suficiente. Os compartimen
tos de forma não usual poderão exigir aspirações suplementares. Arranjos 
deverão ser adotados para assegurar o escoamento da água em direção às 
aspirações do compartimento. Quando a Administração admitir que para 
certos compartimentos os dispositivos para esgoto possam ser indesejáveis, 
ela poderá dispensar a aplicação desta exigência, se os cálculos feitos de 
acordo com os termos do parágrafo b) da Regra 7 do presente Capitulo 
mostrarem que a segurança do navio não será reduzida. Deverão ser provi
dos meios eficazes para drenagem da água dos porões frigoríficos. 
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(i) Os navios deverão possuir no mínimo três bombas aciona
da& por uma fonte de energia e ligadas ao coletor principal de esgo
to, podendo uma delas ser dependente da instalação propulsora. 
Quando o "Critério" for igual ou superior a 30, deverá ser provida 
uma bomba independente suplementar, acionada por uma fonte de 
energia. 

(11) O quadro abaixo dá o número exigível de bombas: 

Critério 
de Serviço 

Menos 
de 30 

30 e 
acima 

Bomba dependente da máquina principal (pode ser 
substituída por uma bomba Independente) .. 1 

2 

1 

3 Bombas Independentes ......................... . 

(iii) As bombas sanitárias, as de lastro e as de serviços gerais 
poderão ser consideradas como bombas de esgoto independentes se 
forem providas de ligações necessárias com a rede de esgoto. 

c! Na medida do possível, as bombas de esgoto aclonadas por uma fonte 
de energia deverão ser colocadas em compartimentos estanques separados, e 
situados ou dispostos de tal maneira que seja pouco provável que uma mes
ma avaria possa vir a alagá-los rápida e simultaneamente. Se as máquinas 
e as caldeiras estiverem instaladas em dois ou mais compartimentos estan
ques, as bombas disponíveis para o serviço de esgoto deverão, tanto quanto 
possível, serem distribuídas por esses diversos compartimentos. 

d) Nos navios de comprimento igual ou superior a 91,5 metros (300 pés) 
ou cujo critério de serviço seja igual ou superior a 30, todas as medidas ne
cessárias deverão ser tomadas para que pelo menos uma das bombas de 
esgoto movidas por uma fonte de energia possa ser utilizada normalmente, 
caso o navio venha a ser alagado no mar. Este requisito será considerado 
como satisfatório se: 

(i) uma das bombas exigidas for uma bomba de emergência de 
um tipo submersível aprovado, tendo sua fonte de energia situada 
acima do convés das anteparas, ou se 

(ii) as bombas e as fontes de energia correspondentes forem 
de tal maneira disposta>l ao longo do comprimento do navio que, 
para qualquer condição de alagamento que o navio deva ser capaz 
de suportar, uma bomba pelo menos, situada num compartimento 
não avariado, possa ser utilizada. 

e) cada bomba de esgoto exigida, com exceção das bombas suple
mentares que poderão ser providas somente para os compartimentos de 
colisão, deverá ser disposta de maneira a poder aspirar água de um 
,compartimento qualquer, para o qual o esgoto é exigido nos termos do 
parágrafo a) da presente Regra. 

j) 
(i) Cada bomba de esgoto, movida por uma fonte de energia, 

deverá ser capaz de imprimir à água, no coletor principal dÊ! 
aspiração exigido, uma velocidade de, no mínimo, 122 metros 
( 400 pés) por minuto. As bombas de esgoto independentes, aclo
nadas por uma fonte de energia e situadas no compartimento de 



g) 

h! 

SENADO FEDERAL 49 

máquinas, deverão ter aspirações diretas desses compartimentos 
com a ressalva de que não poderão ser exigidas mais de duas 
aspirações para qualquer um desses compartimentos. Quando tais 
aspirações forem em número de duas ou mais dever-se-á prever, 
Pelo menos, uma a bombordo e outra a boroeste. A Administração 
poderá exigir que as bombas de esgoto independ.entes, actonadas 
por uma fonte de energia e situadas em outros compartimentos, 
tenham aspirações diretas separadas. As aspirações diretas deve
rão ser convenientemente dispostas e as que estiverem situadas 
num compartimento de máquinas dev-erão ter um diâmetro pelo 
menos igual ao que é exigido para o coletor principal de aspiração. 

(I!) Nos navios que queimam carvão, dever-se-á Instalar na 
praça de caldeiras, além das outras aspirações previstas pela 
presente Regra, um mangote de aspiração flexivel, de diâmetro 
conveniente e de comprimento suficiente, que possa ser ligado à 
aspiração de uma bomba independente movida por uma fonte de 
energia. 

(i) No compartimento de máquinas, além da aspiração ou das 
aspirações diretas exigidas no parágrafo f) da presente Regra, 
deverá haver uma aspiração direta de bomba de circulação prin
cipal par.a drenar o compartimento de máquinas e dotada de válvula 
de retenção. O diâmetro da canalização dessa aspiração direta 
deverá ser pelo menos igual a dois terços do diâmetro da aspira
ção da bomba para os navios a vapor e igual ao da aspiração 
da bomba para os navios a motor. 

(ii) Se, na opinião da Administração, a bomba principal de 
circulação não for adequada a tal propósito, wna aspiração direta 
de esgoto de emergência deve ser conectada na maior bomba 
independente acionada por uma fonte de energia e aspirando de 
praça de máquinas; a aspiração deverá ser do mesmo diâmetro 
que o da admissão da bomba de esgoto exigida, de uma quantida
de julgada satisfatória pela Administração. 

(iii) Os comandos à distância das válvulas de lnjeção de água 
salgada e das válvulas de esgoto deverão elevar-se bem acima do 
estrado da praça de máquinas. 

(iv) Se o combustível for ou puder ser carvão e se não exis
tirem anteparas estanques entre as máquinas e as caldeiras, uma 
descarga direta para o mar ou, alternativamente, um contorno para 
a descarga da bomba de circulação, deverá ser instalado de qual
quer bomba de circulação utilizada para atender a alínea (i) deste 
parágrafo. 

(i} A tubulação que serve às bombas exigidas para o esgoto 
dos compartimentos das máquinas ou dos porões de carga deverá 
ser inteiramente separada da tubulação empregada para o enchi
mento ou o esvaziamento dos compartimentos destinados à água 
ou combustível líquido. 

(li) As tubulações de esgoto no interior ou abaixo das carvoei~ 
ras e dos tanques de combustíveis líquidos, bem como nos com
partimentos de máquinas e nas caldeiras, inclusive os loc.a.is que 
contêm as bombas de combustível líquido ou os tanques de decan
tação, deverão ser de aço ou de outro material aprovado. 
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í) O diâmetro do coletor principal deverá ser calculado a partir das 
fórmulas seguintes, desde que o diâmetro interno real do coletor principal 
possa ter um dos valores padronizados mais próximos, julgados aceitáveis 
pela Administração: 

d = 1,68 v L (B + D) + 25 

Onde d = diâmetro Interno do coletor principal em milimetros; 

L e B são o comprimento e a boca do navio, em metros, como deflnldos 
na Regra 2 deste Capitulo; e 

D = pontal moldado do navio, medid,D até o convés das anteparas. 
em metros ou: 

L (B + D) + 1 

2500 

onde d = diâmetro Interno do cole to r principal, em polegadas; 

L e B são o comprimento e a boca do navio em pés, como definidos 
na Regra 2 deste Capítulo; e 

D = pontal moldado do navio, medido até o convés das anteparas, em 
pés. 

o diâmetro das derivações deverá ser determinado por meio de regras 
a serem estabelecidas pela Adm!nlstração. 

j) A disposição da tubulação de esgoto e da de lastro deverá ser tal 
que a água não possa passar do mar ou dos compartimentos dos Lastros 
líquidos para os compartimentos de máquina.s ou de carga, nem de um 
compartimento qualquer para outro. Deverão ser tomadas medidas espe
eiais para evitar que um tanque, que tenha aspirações conectadas às 
tubulações de esgoto e às de lastro, seja Inadvertidamente cheio de água 
do mar quando contiver uma carga ou seja esvaziado quando contiver 
lastro líquido. 

k) Deverão ser tomadas medidas para que um compartimento servido 
por uma aspiração de esgoto não possa ser alagado na hipótese de que 
a rede de esgoto correspondente venha a sofrer rutura ou outra espécie 
de avaria em outro compartimento, em conseqüência de colisão ou encalhe. 
Para este fim, quando a rede em questáo se encontre, em qualquer parte 
Ido navio, situada a uma distância do costado Inferior a 1/5 de boca do 
navio (sendo esta distância medida perpendicularmente à linha de centro, 
ao nível da linha de carga máxima de subdivisão), ou situada dentro de 
uma quilha tubular, deverá ser provida uma válvula de retenção no 
compartimento que contenha a extremidade da aspiração. 

l) Todas as torneiras, vâlvulas, caixas de distribuição que fazem parte 
do siStema de esgoto deverão ser colocadas em locais que sejam sempre 
acessiveis em circunstâncias normais. Elas deverão ser dispostas de tal 
maneira que em caso de alagamento urna das bombas de esgoto possa 
aspirar de qualquer compartimento; além disso, que a avaria em uma 
bomba ou na sua tubulação de conexão com o coletor principal, quando 
situados a uma distância do costado Inferior a 1/5 da boca do navio, não 
deva impedir a utilização do restante da Instalação de esgoto. Se existir 
somente uma rede ~e canalização comum a todas as bombas, as válvulas 
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e torneiras cujas manobras são necessárias para o controle das aspirações 
do porão deverão poder ser comandadas de uma posição situada acima 
do convés das anteparas. Se, além da rede principal de esgoto, existir uma 
rede de emergência, esta última deverá ser independente da rede principal 
e disposta de tal maneira que uma bomba, em caso de alagamento, 
possa aspirar de qualquer compartimento; nesse caso, somente é indis
pensável que as torneiras e válvulas necessárias ao funcionamento da 
rede de emergência possam ser comandadas de uma posição situada acima 
do Convés das anteparas. 

mJ Todos os dispositivos de comando das torneiras e válvulas, men
cionados no parágrafo !) da presente Regra, que possam ser comandados 
de uma posição situada acima do convés das anteparas, deverão ser 
claramente marcados em cada local de manobra e munidos de indicadores 
que permitam ver se os comandos estão abertos ou fechados . 

.R.EGRl\19 
Informações sobre a Estabilidade dos Navios 

de Passageiros e de Carga ( •) 

a) Todo navio de passageiros e todo navio de carga, após o término 
de sua construção, deverá ser submetido a provas que perlllitam determi
nar os elementos de sua estabilidade. O Comandante deverá receber todas 
as informações confiáveis que serão necessárias para lhe permitir obter, 
de uma maneira simples e rápida, as características precisas da estabi
lidade do navio em todas as condições de serviço; uma cópia dessas 
infonnações deverá ser remetida para a Administração. 

b) Se um navio sofrer modificações que tenham por efeito alterar 
de modo apreciável as informações sobre a estabilidade, que forem forne
cidas ao Comandante, novas infonnações corrigidas deverão ser forne
cidas. Se necessária, nova prova de estabilidade será efetuada. 

c) A Administração poderá dispensar determinado navio da prova de 
estabilidade se dispuser de elementos de base deduzidos da prova de 
estabilidade de um navio idêntico e se admitir, de modo que a satisfaça, 
que todas as Informações relativas à estabilidade do navio em questão 
poderão ser validamente utilizadas. 

d! A Administração poderá igualmente dispensar da prova de esta-. 
bllidade um navio ou uma categoria de navios especialmente destinados 
ao transporte de líquido ou de minério a granel, quando os dados existentes 
para navios semelhantes demonstrem claramente que, devido às proporções 
e às disposições do navio, a altura metacêntrica será mais que suficiente 
em todas as condjções prováveis de carregamento. 

REGRA. 20 

Planos de Controle de AvariM 

Planos em que figurem claramente, para cada convés e porão, os limites 
dos compartimentos estanques, as aberturas neles existentes com seus dispo
sitivos de fechamento e posição dos comandos, assim como as disposições 
a tomar para corrigir qualquer banda causada por alagamento, deverão 
ser expostos permanentemente à vista do oficial que tem a responsabilida
de do navio. Além disso, livretos contendo as mesmas informações deverão 
ser postos à disposição dos oficiais do navio. 

( •) Convém reportar-se à Recomendação relativa. à estabUidade em estado intacto de 
navios de passageiros e navios de carga de comprimento interior a 100 metros, adotada. 
pela Organização (Resolução A.l67 (ES. IV) e às emendas a esta Recomendação 
adotadas pela Organização {ResoluçA.o A.206 {VII). 
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REGRA 21 

Marcação, Manobras e Inspeções Periódicas das Portas Estanques etc, 

a) Esta Regra aplica-se aos navios novos e aos existentes. 
b) Deverão ser realizados semanalmente exercícios de manobra das 

portas estanques, vigias, torneiras ou válvulas, e dos mecanismos de fecha
mento dos embornais, dalas de cinza e de lixo. Nos navios que efetuem 
viagens cuja duração exceda uma semana, um exercício completo deverá 
ter lugar antes de deixar o porto e outros, daí em diante, durante a 
viagem, pelo menos uma v.ez por semana. Em todos os navios, as portas 
estanques cuja manobra comporta o emprego de uma fonte de energia e 
as portas de dobradiça das anteparas transversais principais, que são 
utilizadas no mar, deverão ser manobradas quotidianamente. 

C) 
(J) As portas estaques e seus mecanismos e !ndlcaãores, bem 

como as válvulas cujo fechamento é necessário para tornar estan
que um compartlmento e todas aquelas cuja operação é necessária 
para as Interligações para controle de avaria, deverão ser periodi
camente inspecionadas no mar, pelo menos uma vez por semana. 

(li) Essas portas, válvulas e mecanismos deverão possuir Indi
cações que permitam que sejam manobradas com o mãximo de 
segurança. 

REGRA 22 

Lançamentos no Livro de Quarto 

a) Esta Regra aplica-se aos navios novos e aos existentes. 
b) As portas de dobradiça, palnés removíveis, vigias, portalós, portas 

de embarque de carga e de carvoagem, e outras aberturas que devam 
permanecer fechadas durante a viagem como exigido pelas presentes 
Regras, deverão ser fechadas antes do navio deixar o porto. Deverão 
ser registradas no livro de quarto, prescrito pela Admirristração, as horas 
de fechamento e as horas em que terão sido abertas aquelas cuja abertura 
é pennítida pelas presentes Regras. 

c) Deverão ser registrados no livro de quarto todos os exercícios e 
lnspeções exigidos pela Regra 21 do presente Capítulo, com menção espe
cífica de todos os defeitos que tenham sido constatados. 

PARTE O 

Máquinas e Instalações Elétricas (* J 

(A Parte O aplica-se a navios de passageiros e de carga.) 

REGRA 23 

Generalidades 

aJ As instalações elétricas a bordo dos navios de passageiros deverão 
ser tais que: 

(i) os serviços essenciais à manutenção da segurança sejam 
assegurados em todas as circunstâncias que necessitem medidas 
de emergência; e 

--,-,-----,---
(•) Convém reportar-se à Recomendação sobre as medidas de segurança aplicáveis aos 

navios de carga operados sem a presença permanente de pessoal nos compartimentos 
de máquinas e que completam as que sA.o normalmente julgadas necessárias para os 
navios operados com um pessoal de serviço de quarto nos compartimentos de máquinas, 
a qual foi adotada pela OrganiZação {Resolução A.211 (VII). 
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(li) a Segurança dos passageiros, da tripulação e do navio 
seja assegurada com relação a acidentes de origem elétrica. 

b) Os navios de carga deverão obedecer as Regras 26, 27, 28, 29, 30 
e 32 do presente Capítulo. 

REGRA 24 

Fonte de Energia Elétrica Principal em Navios de Passageiros 

a) Todo navio de passageiros em que a eletricidade constitui o único 
meio de assegurar os serviços auxiliares indispensáveis à sua propulsão 
e à sua segurança deverá ser provido, pelo menos, de dois grupos geradores 
principais. A potência desses grupos deverá ser tal que seja possível ainda 
assegurar o funcionamento dos serviços mencionados na alínea 

(!) do parãgrafo a) da Regra 23 do presente Capítulo, em 
caso de ser parado um dos grupos. 

b! Quando só existir uma única estação geradora principal, o quadro 
principal de distribuição será localizado na mesma zona principal de 
incêndio. Quando houver mais de uma estação geradora principal, é 
permitido ter somente um quadro principal de distribuição. 

REGRA 25 

Fonte de Energia Elétrica de Emergência 
em N avias de Passageiros 

a) Uma fonte antônoma de energia elétrica deverá ser localizada 
acima do convés das anteparas e fora da gaiúta da mãqulna. Sua posição 
em relação à fonte ou fontes principais de energia elétrica deverá ser 
tal que a Administração possa considerar que um incêndio ou qualquer 
outro acidente no compartimento de mãquinas, tal como definido no parã
grafo h) da Regra 2 do presente Capítulo, não afete a alimentação 
ou a distribuição da energia de emergência. Ela não deverá ser localizada 
avante da antepara de colisão. 

b) A energia disponível deverã ser suficiente para aUmentar todos os 
serviços que a Administração considere como necessários à segurança dos 
passageiros e da tripulação, nos casos em que devam ser tomadas medidas 
de emergência, tendo na devida conta os serviços que possam ter de 
funcionar simultaneamente. Dever-se-á ter especialmente em considera
ção a iluminação de emergência nos postos de embarque, no convés, no 
exterior ao longo do costado, em todos os corredores, escadas .e saídas, nos 
compartimentos de máquinas e nas estações de controle como definidos 
no parágrafo r) da Regra 3 do Capítulo II-2, para a bomba do sistema 
de borrifamento, para as luzes de navegação e da lâmpada de sinais 
diurnos, se sua alimentação for proveniente da fonte principal de energia 
elétrica. Essa energia deverá ser adequada para um período de 36 horas, 
exceto que, nos casos de navios que efetuem regularmente viagens de 
curta duração, a Administração pod-e aceitar uma alimentação reduzida 
caso ela verifique que assim é obtido o mesmo grau de segurança. 

c) A Fonte de energia de emergência poderá ser: 

(i) um gerador acionado por uma máquina motriz apropriada, 
provida de uma alimentação de combustível Independente e de 
um sistema de partida aprovado. O combustível utilizado não 
deverá ter um ponto de fulgor inferior a 439 C (ll()Q FJ; ou 
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(ii) uma bateria de acumuladores capaz de suportar a carga 
de emergência sem ter necessidade de ser recarregada e sem uma 
queda excessiva de voltagem. 

(i) Quando a energia elétrica de emergência é fornecida por 
um gerador dever-se-á prover uma fonte temporária de energia 
de emergência, constituída por uma bateria de acumuladores de 
capacidade suficiente para: 

(1) alimentar uma iluminação de emergência continuadamen
te, por meia hora; 

(2) permitir a manobra das portas estanques (se operadas 
eletricamente) mas sem que seja necessário fechá-la todas slmu!~ 
taneamente; 

(3) alimentar os Indicadores de fechamento (se forem eletrl
camente operados) das portas estanques manobradas por melo de 
uma fonte de energia; e 

(4) operar os sinais sonoros (se forem elétricos) que previ
nam que as portas estanques movidas por uma fonte de energia 
estão a ponto de se fechar. 

Os dispositivos deverão ser tais que a fonte temporária de 
energia de emergência possa entrar automaticamente em ação em 
caso de falha da alimentação elétrica principal. 

(ii) Quando a fonte de energia elétrica de emergência for 
constituída por uma bateria de acumuladores deverão ser tomadas 
medidas para asseguar a entrada automâtlca em ação de uma 
Iluminação de emergência em caso de falha do sistema de alimen
tação princlpai. 

e) Deverá ser Instalado um indicador no compartimento de máquinas 
de preferência no quadro elétrlco principal de distribuição, para Indica~ 
que qualquer bateria de acumuladores, instalada de acordo com esta Regra 
está sendo descarregada. ' 

fJ 
(i) o quadro de emergência deverá ser instalado o mais pró

ximo possível da fonte de energia de emergência. 

(ii) Quando a fonte de energia de emergência é consllltuida 
por um gerador, o quadro de emergência deverá ser instalado no 
mesrno local da fonte de energia de emergência, a não ser que a 
operação do quadro de emergência possa ser prejudicado por esse 
arranjo. 

(i!!) Nenhum bateria de acumuladores, Instalada de acordo 
com a presente Regra, deverá ser colocada no mesmo local do 
quadro de emergência. 

(lv) A Administração poderá autorizar que o quadro de emer
gência possa ser alimentado do quadro principal de distribuição em 
operação nonnal. 

g) Os arranjos deverão ser tais que toda a instalação de emergência 
funcione quando o navio tiver uma banda de 22,5 graus. simultaneamente 
ou não, com um compasso de 10 graus. 
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h) Deverão ser tomadas medidas para a verificação, a Intervalos regu
lares, do funcionamento da fonte de energia de emergência e da .fonte de 
energia temporária, caso exista esta última; essa verificação deverá Incluir 
a verificação do funcionamento dos dispositivos automáticos. 

REGRA 26 
Fonte de Energia Elétrica de Emergência em Navios de Carga 

a) Navios de carga de tonelagem bruta de arqueação Igual ou superior 
a 5.000 

(!) Em navios de cargas de tonelagem bruta de arqueação 
Igual ou superior a 5. 000 deverá haver uma fonte autônoma de 
energia de emergência; ela deverá ser situada, de acordo com a 
Administração, acima do convés contínuo mais elevado e fora 
das gaiútas das máquinas, de modo que seja assegurado seu fun
cionamento contínuo em caso de incêndio ou de qualquer outro 
acidente que provoque uma falha da Instalação elétrlca principal. 

(11) A energia disponível deverá ser suficiente para alimentar 
todos os serviços que a Administração considere necessários à 
seguranca de todas as pessoas presentes a bordo nos casos de emer
gência, levando-se em conta os serviços que devatn ser operados 
simultaneamente. Dever-se-á considerar especialmente: 

(1) a Iluminação de emergência nos postos de embarque, no 
convés e no exterior ao longo do costado, em todos os corredores, 
escadas e saídas, no compartimento de máquinas principais e no 
compartimento dos geradores principais, na passadiço e no cama
rim de cartas; 

(2) o sinal de alarme geral; e 

(3) as luzes de nevegação, se forem exclusivamente elétricas, e 
as lâmpadas de sinais diurnos, se sua alimentação provém da fonte 
principal de energia elétrlca. 

Esta energia deverá ser adequada para um periodo de 6 horas. 

(!li) A fonte de energia de emergência poderá ser: 

(1) uma bateria de acumuladores capaz de suportar a carga 
de emergência sem ter necessidade de ser recarregada e sem queda 
excessiva de voltagem; ou 

( 2) um gerador acionado por uma máquina motriz apropriada, 
provida de uma alimentação independente de combustível e de um 
sistema de partido que satisfaça à Administração. o combustível 
ut>lllzado não deverâ ter um ponto de fulgor Inferior a 439 C (1109 
F). 

Uv) Os arranhas deverão ser tais que toda a instalação de 
emergência funcione quando o navto tiver uma banda de 22,5 graus, 
simultaneamente ou não, com um compasso de 10 graus. 

(V) Deverão ser tomadas medidas para assegurar a verificação, 
a Intervalos regulares, do funcionamento do conjunto da Instalação 
de emergência. 

b) Navios de cargas de tonelagem bruta de arqueação Inferior a 5.000 
(!) Em navios de carga de tonelagem bruta de arqueação Infe

rior a 5. 000 deverá haver uma fonte autônoma de energia de emer
gência, local1zada de modo a satisfazer à Administração e capaz de 
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assegurar a Iluminação dos postos de arriar e de posicionamento das 
embarcações de salvamento, de conformidade com as prescrições 
das alíneas a) (li), b) (I!) e c) (111) da Regra 19 do capitulo m, 
bem como para alimentar todos os outros serviços que a Adminis
tração julgue necessário, tendo em conta a Regra 38 do Capitulo 
m. 

üil A energia disponlvel deverá ser adequada para um período 
de pelo menos 3 horas. 

(Iii) Estes navios deverão também estar sujeitos às determl
nacões das alíneas (iii) , (!v) e (v) do parágrafo a) da presente 
Regra. 

REGRA 27 
Precauções contra Choaues, Incêndios e outros Acidentes 

de Origem Elétrica 

a) Navios de passageiros e navios de cargas 
(i) (!) Todas as partes metálicas expostas das máquinas e do 

equipamento elétrico que não sejam destinadas a ficar sob tensão 
elétrfca, mas que sejam suscetíveis de se tornarem sob tensão em 
virtude de um defeito, deverão ser aterradas. 

Todo os aparelhos elétricos deverão ser construídos e instalados 
de maneira a evitar qualquer perigo de acidente nas condições 
normais de operação. 

(2) As armações metálicas de todas as lâmpadas portáteis, fer
ramentas e acessórios similares que fazem parte do equipamento 
elétrico do navio, e que funcionam sob uma tensão superior a uma 
tensão de segurança a ser fixada pela Adm1nistração, deverão ser 
aterradas nor meio de um condutor adequado, a menos que tenham 
sido tomadas precauções equivalentes. tais como o isolamento duplo 
ou ligação desse aparelho a um transformador de Isolamento. 

A Administração poderá exigir que as lâmpadas elétrlcas por
táteis, ferramentas ou acessórios similares destinados a serem utm
zados em loca1s úmidos sejam objeto de precauções especais suple
mentares. 

(li) Os quadros de distribuição principal e de emergência deve
rão ser Instalados de maneira a oferecer um fácil acesso, pela 
frente e por trás, sem perigo para os operadores. As partes laterais, 
traseiras e, se necessário, as partes dianteiras desses quadros deve
rão ser convenientemente protegidas; deverã haver tapetes ou estra
dos não condutores na frente e atrás, onde necessários. As partes 
expostas que conduzam correntes com tensões, em relação à terra, 
aue excedam a voltagem a ser especll'lcada pela Administração, não 
deverão ser Instaladas na parte dianteira de tais quadros ou pai
néis de controle. 

(ii!) (1) Quando for utlllzado um sistema de distribuição com 
retorno pelo casco, deverão ser tomadas precauções especiais, de 
conformidade com a Administração. 

(2) o retorno pelo casco não deverá ser utilizado a bordo dos 
petroleiros. 

(!v) (1) Todas as blindagens e armaduras de cabos deverão 
ser eletrlcamente contínuas e aterradas. 

(2) Se os cabos não possuírem blindagens ou armaduras e pu
der haver risco de Incêndio em virtude de um defeito elétrico, a Ad
ministração deverã exigir que sejam tomadas precauções especiais. 
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(V) Os aparelhos de !lumlnação deverão ser dispostos de ma
neira a ev1tar uma elevação de temperatura que possa danificar a 
fiação e Impedir que os materiais nas proximidades se aqueçam 
exageradamente. 

(vi) A fiação deverá ser apoiada de maneira a evitar o desgaste 
por roçamento ou outra avaria. 

(vil) Cada circuito separado deverá ser protegido contra os 
curtos-circuitos. Cada circuito deverá igualmente ser protegido con
tra as sobrecargas, salvo quando se trata de_ aplicar a Regra 30 do 
presente Capítulo ou quando a Admfnfstraçao conceder uma isen
ção. A Intensidade de corrente admissivel de cada circuito deverá 
ser indicada de modo permanente, assim como a capacidade ou a 
ajustagem dos dispositivos apropriados de proteção contra as sobre
cargas. 

(viii) As baterias de acumuladores deverão ser conven1ente
mente abrigadas e os compartimentos destinados primariamente a 
contê-las deverão ser construídos corretamente, e eficazmente venti
lados. 

bJ Somente navios de passageiros 

(l) Os sistemas de distribuição deverão ser construidos de tal 
maneira que um incêndio em qualquer zona principal de incêndio 
não interferirá com os serviços essenciais em qualquer outra zona 
principal de Incêndio. Esta exigência será considerada como 
satisfeita sP. os circuitos principais e os circuitos de emergência, 
atravessando uma zona qualquer, ficarem separados vertical e 
horizontalmente pelo maior espaço possível. 

(li) Os cabos elétricos deverão ser de um tipo retardante à 
chama, que satisfaça à Administração. A Administração poderá 
exigir um grau de proteção mais elevado para os cabos elétrlcos em 
determinados compartimentos do navio, tendo em vista a prevenção 
de Incêndio ou de explosão. 

(Ui) Nos locais onde misturas de gases e de vapores inflamáveis 
sejam suscetíveis de f:P acumulnrf'm não dever{! ser instalado ne
nhum equipamento elétrico, a menos que seja de um tipo tal que 
não possa provocar a explosão da mistura considerada, tal como 
equipamento à prova de explosão. 

Uv) Todo circuito de iluminação de cada carvoeira ou porão 
deverá ser comandado por um interruptor colocado do lado de fora 
desses compartimentos. 

(V) As junções d.e todos os condutores, com excecão dos circui
tos de comunicações de baixa tensão, deverão ser feitas exclusiva
mente nas caixas de junção ou nas caixas de derivação. Todas essas 
caixas ou outros acessórios de ligações elétrlcas deverão ser cons
truídos de modo Que impeçam a propagação do fogo a partir dessas 
caixas ou acessórios. Emendas não podem ser empregadas, a não ser 
as executadas de acordo com um procedimento aprovado, tendo em 
vista conservar as propriedades mecânicas e elétrlcas originais do 
cabo. 

(vi) Os cabos elétricos das comunicações interiores, essenciais 
para segurança e para os sistemas de alarme de emergência, não 
deverão atravessar as cozinhas, o compartimento de máquinas e os 
outros locais que apresentem um elevado risco de Incêndio, salvo 
na medida em que Isto se faça necessário para assegurar as comu-
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nlcações com os locais fechados considerados, ou para neles dar 
alarme. No caso de navios, cuja estrutura e pequenas dimensões não 
permitam o atendimento dessas prescrições, deverão ser tomadas 
medidas que satisfaçam à Administração, para assegurar uma efi
caz proteção a esses cabos elétrlcos na passagem pelas cozinhas, 
compartimento de máquinas e outros locais fechados que apresen
tem elevado risco de Incêndio. 

c) Somente navios de carga 

Dispositivos suscetíveis de produzir arco voltaico não deverão ser insta
lados dentro de um compartimento destinado principalmente a baterias de 
acumuladores, a não ser que esses dispositivos sejam à prova de explosão. 

REGRA 28 

Marcha à ré 

a) Navios de passageiros e navios de carga 

Em todos os navios a potência em marcha à ré deverá ser suficiente 
para garantir a capacidade de manobra adequada em todas as circuns
tâncias normais. 

bJ Somente navios de passageiros 

Por ocasião da vistoria inicial de um navio, deverão ser tomadas medi
das para assegurar que a instalação propulsora seja tal que permita inver
ter em tempo conveniente o sentido do Impulso da hélice nas condições 
normais de manobra, de modo a parar o navio partindo da marcha adiante 
na velocidade máxima de serviço. 

REGRA 29 

Aparelhos de Governo ( •) 

a) Navios de passageiros e navios de carga 

(i) Os navios devf!rão ser equipados com um aparelho de go
verno principal e UlD. aparelho de governo auxlll.ar que satisfaçam 
à administração. 

(ii) O aparelho de governo principal deverá ser de construção 
suficientemente sólida e deverá permitir governar o navio na velo
cidade máxima de serviço. O aparelho de governo principal e a 
madre do leme deverão ser projetados de modo que não sejam ava
riados na velocidade mãxlma à ré. 

(Iii) O aparelho de governo auxiliar deverá ser de resistência 
adequada e deverá :Permitir governar o navio numa velocidade acei
tável para a navegação, devendo poder entrar rapidamente em fun
cionamento numa emergência. 

(!v) Quando o leme for aclonado por uma fonte de energia, sua 
posição exata deverá ser Indicada na estação principal de governo. 

bJ Somente para navios de passageiros 
(!) Estando o navio em marcha adiantada, na velocidade má

xima de serviço, o aparelho de governo principal deverá poder levar 
leme de uma posição 35° de um bordo para uma posição de 35° do 
outro bordo, sendo que o tempo decorrido no movimento de passa-

(•) Convém reportar-se à Recomendação sobre aparelho de governo de navios de grande 
tonelagem, adota.d.B. pela, Organ.izaç!o - (Beaoluç!o A. 210 (VTI). 
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gem de 35o, seja de que bordo for, para 300 de bordo oposto, deverá 
ser no máximo de 28 segundos. 

(ii) O aparelho de governo auxll!ar deverá ser acionado por 
uma fonte de energia em todo navio, para o qual a Administração 
exija uma madre de leme cujo diâmetro na altura da cana do leme 
seja superior a 228,6 milímetros (9 polegadas). 

(!!!) Quando os equipamentos motores e as ligações que fazem 
parte do aparelho de governo principal forem Instalados em dupli
cata, de modo a satisfazer à Administração, e a ut1lllzação de cada 
grupo de equipamentos e de ligações correspondentes satisfazer aos 
requisitos da alínea (!) do presente parágrafo, não será exigido um 
aparelho de governo auxiliar. 

(ivl Quando a Admlnlstração exigir uma madre do leme cujo 
d'iâmetro na altura da cana de leme for superior a 228,6 milímetros 
(9 polegadas), deverá ser Instalada uma estação de governo secun
dário que satisfaça à Administração. Os dispositivos de comando à 
distância a partir da estação de governo principal e da estação de 
governo secundário deverão ser arranjados de modo a satisfazer à 
Administração, de tal maneira que, se qualquer um desses dispositi
vos estiver avariado, não seja impossível governar o navio por inter
médio do outro. 

(v) Meios satisfatórios aprovados pela Administração deverão 
ser previstos para permitir a transmissão de ordens do passadiço 
para a estação alternativa de governo. 

c) Somente para navios de carga 

(i) O aparelho de governo auxiliar deverá ser acionado por 
uma fonte de energia em todo navio, para o qual a Administração 
exija uma madre de leme cujo diâmetro na altura da cana do leme 
seja superior a 355,6 milímetros (14 polegadas). 

(!l) Quando os servomeeanlsmos e respectivas conexões de um 
aparelho de governo principal forem Instalados em duplicata, à 
satisfação da Administração, e a utilização de cada servomecanlsmo 
satisfazer às condições prescritas na alínea (III) do parágrafo a) da 
presente Regra, não será exigido um aparelho de governo auxiliar, 
desde que os dois servomecanismos e respectivas conexões, operan
do em conjunto, satisfaçam às condições citadas na alinea ((I!) do 
parágrafo a) da presente Regra. 

REGRA 30 
Aparelhos de Governo, Elétricos e Eletro-hidráulicas ("') 

aJ Navios de passageiros e navios de carga 

Indicadores de funcionamento dos motores de qualquer aparelho de 
governo e1étrico ou eletro-hidráullco deverão ser instalados em local apro
priado de modo a satisfazer à Administração. 

b) Navios de passageiros (qualquer que seja a sua tonelagem bruta) 
e navios de carga de tonelagem bruta de arqueação igual ou superior a 5.000. 

---

(i) Os aparelhos de governo elétricos ou eletro-hidráulicos deve
rão ser servidos por dois circuitos alimentados pelo quadro principal. 
Um dos circuitos poderá passar pelo quadro de emergência, caso 
este exista. Cada circuito deverá possuir capacidade adequada para 

(•) Convém reportar-se à Recomendação sobre aparelho de governo de navios de grar.de 
tonelagem, adote.da pela Organlzaçlío (Resolução A.2IO (VII). 
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alimentar todos os motores que são normalmente a ele ligados e 
que funcionem simultaneamente. Quando forem providos de dispost ... 
tivos de transferência no compartimento da máquina do leme que 
permitam alimentar um motor ou conjunto de motores por um cir
cuito ou pelo outro, a capacidade de cada circuito deverá ser ade
quada para as mais severas condições de carga. Os circuitos deve
rão ser separados na maior distância possível ao longo de sua 
extensão. 

(ii) Estes circuitos e motores só deverão ser protegidos contra 
os curtos-circuitos. 

c) Navios de carga de tonelagem bruta de arqueação Inferior a 5.000. 

(I) Quando a energia elétrlca for a única fonte de energia 
para o aparelho de governo principal e para o aparelho do governo 
auxiliar, as disposições do parágrafo bJ da presente Regra deverão 
ser satisfeitas; entretanto, quando o aparelho do governo aux!l!ar 
for acionado por um motor cuja utilização principal for para ou
tros serviços, as disposições da alínea (ii) do parágrafo bJ poderão 
ser dispensadas, desde que a Administração se satisfaça com os 
dispositivos de proteção. 

(ii\ Os motores do aparelho de governo principal elétrtco ou 
eletro-hidráulico, bem como os circuitos que os alimentam só deve
rão ser protegidos contra os curtos-circuitos. 

REGRA 31 
Locat:·zação das Instalações de Emergência nos Navios de Passageiros 

A fonte de energia elétrica de emergência, as bombas de incêndio de 
emergência, as bombas de esgoto de emergência, as baterias de ampolas 
de gás carbônico para combate a incêndio e outras instalações de emer .. 
gência que sáo essenciais à segurança do navio não deverá ser instaladas, 
num navio de passageiros a vante da antepara de colisão. 

REGRA 32 

Comunicação entre o Passadiço e a Praça de Máquinas 

Todos os navios deverão ser providos de dois meios de transmissão de 
ordens do passadiço para a praça de máqui.nas. Um desses meios deverá 
ser um telégrafo da máquina. 

CAPíTULO II-2 

Construção - Proteção contra Incêndio, Detecção e Extinção de Incêndio 

PARTE A 
General ii ades ( *) 

REGRA I 
Aplicação 

a) Para os fins deste Capítulo: 

(i) um navio novo de passageiros é um navio de passageiros 
cuja quilha tenha sido batida ou que se encontre num estádio 

-,.,.--:---
(•) Convém reportar-se à Recomendação sobre as Medidas de Segurança aplicãveis aos 

Nacios de Carga operados sem a presença permanente de pessoal nos Compartimentos 
de Máquinas, como complemento às que sA.o normalmente julgadas necessárias para 
os navios operados com pessoal de serviço de quarto nos Compartimentos de Máquinas, 
a qual foi a-dotada pela Organização (Resoluça.o A.211 (VTI). 
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similar de construção na data da entrada em vigor da presente 
Convenção, ou após essa data; ou um navio de carga que tenha 
sido transformado em navio de passageiros nessa data ou poste
riormente, sendo todos os outros navios de passageiros considera
dos como navios existentes; 

(ii) um navio novo de carga é um navio de carga cuja quilha 
tenha sido batida ou que se encontre num estádio slmilar de 
construção na data da entrada em vigor da presente Convenção 
ou após essa data; e 

(iii) um navio que esteja sofrendo reparos, alterações, modi
ficações e acabamento no tocante ao assunto deste Capítulo deverá, 
pelo menos, continuar a cumprir os requisitos que lhe eram previa
mente aplicáveis. Em tal caso, como regra, um navio existente não 
poderá deixar de atender, pelo menos, aos requisitos para um 
navio novo como antes existentes. Os reparos, alterações e modifi
cações de um maior vulto, bem como o acabamento no tocante 
ao assunto deste Capítulo deverão atender oos requisitos para um 
navio novo, tanto quanto à Administração pareça razoável e pra
ticável. 

bJ A menos que expressamente estabelecido de maneira diferente: 

C) 

(!) as Regras 4 a 16 da Parte A deste Capítulo aplicam-se aos 
navios novos; 

(ii) a Parte B deste Capitulo aplica-se aos navios novos de 
passageiros que transportem mais de 36 passageiros; 

(iii) a Parte C deste Capítulo aplica-se aos navios novos de 
passageiros que transportem não mais do que 36 passageiros; 

(iv) a Parte D deste Capitulo aplica-se aos navios novos de 
carga; e 

(V) a Parte E deste Capítulo aplica-se aos novos petroleiros. 

(i) a Parte F deste Capitulo aplica-se aos navios existentes de 
passageiros, que transportem mais de 36 passageiros; 

(ii) os navios existentes de passageiros que transportem não 
mais do que 36 passageiros e os navios existentes de carga deverão 
satisfazer às seguintes disposições: 

(1) para os navios cujas quilhas tenham sido batidas ou que 
estavam em estádio similar de construção na data em que entrou 
em vigor a Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Hu
mana no Mar, 1960, ou posteriormente a essa data, a Administração 
deverá certificar-se de que foram atendidos os requisitos exigidos 
no Capitulo II da precitada Convenção aos navios novos, tais como 
são definidos nesse Capítulo; 

(2) para os navios cujas quilhas tenham sido batidas ou que 
estavam em estádio similar de construção na data em que entrou 
em vigor a Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Hu
mana no Mar, 1948, ou posteriormente a essa data, mas antes da 
data da entrada em vigor da Convenção Internacional para Sal
vaguarda da Vida Humana no Mar, 1960, a Administração deverá 
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certificar-se de que foram atendidos os requisitos exigidos no Ca
pítulo U da Convenção de 1948, aos navios novos, tais como são 
definidos naquele Capítulo; e 

(3) para os navios cujas quilhas tenham sido batidas ou que 
estavam em estádio similar de construção antes da data em que 
entrou em vigor a Convenção Internacional para Salvaguarda da 
Vida Humana no Mar, 1948, a Administração deverá certificar-se 
de que foram atendidos os requisitos exigidos no Capítulo II da
quela Convenção aos navios existentes, tais como definidos naquele 
Capitulo. 

dJ Para qualquer navio existente, tal como definido na presente Con
venção, aplicam-se os requisitos da alinea (i) do parágrafo cJ desta Regra. 
Além disso, a Administração deverá decidir quais os requisitos deste Capí
tulo, não contidos no Capítulo rr das Convenções de 1948 e 1960, que de
verão ser aplicados. 

e) A Administração poderá, caso considere que o percurso e as condi
ções de abrigo durante a viagem são tais que tomam excessiva e desne
cessária a aplicação de quaisquer requisitos específicos deste Capítulo, isen
tar do atendimento de tais requlsitos determinados navios ou classes de 
navios pertencentes a seu país que, no decorrer de suas viagens, não se 
afastam mais de 20 milhas da terra mais próxima. 

IJ No caso de navios de passageiros que sejam empregados no trans
porte de grande número de passageiros em serviço especial, tal como, 
por exemplo, o transporte de peregrinos, a Administração, se convencida 
de que e impraticável a exigência de atendimentos aos requlsitos deste 
CapítUlo, poderá isentar tais navios, quando pertencentes a seu pais, da 
aplicação dos requisitos em questão, desde que eles atendam plenamente 
às dispOsições: 

(i) das Regras anexas ao Acordo de 1971 sobre Navios de Pas
sageiros que efetuam Transportes Especiais; e 

(ii) das Regras anexas ao Protocolo de 1973 sobre Espaços Ha
bitáveis a bordo de Navios de Passageiros que efetuam TranspOrtes 
Especiais, quando entrarem em vigor. 

REGRA 2 

Princípios Básicos 

O propósito deste Capítulo é exigir o másimo grau de proteção contra 
incêndio e de detecção e extinção de incêndio nos navios, Os princípios 
básicos seguintes constituem o alicerce das Regras deste Capítulo e são 
incorporados às mesmas como apropriado, considerando o tipo dos navios 
e o perigo potencial de incêndio envolvido: 

a) divisão do navio em zonas principais verticais por anteparas com 
resistência térmica e mecânica; 

bJ separação dos locais habitáveis do resto do navio por meio de ante-
paras que tenham resistência térmica e mecânica; 

cJ uso restrito de materiais combustíveis; 

dJ detecção de qualquer incêndio em sua zona de origem; 

eJ contenção e extinção de qualquer incêndio no compartimento de 
origem; 
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f) proteção dos meios de saída ou de acesso para o combate a incêndio; 
g) pronta disponibilidade de dispositivos extintores de incêndios; e 
hJ minimização da possibilidade de ignição de vapores inflamáveis da 

carga. 
REGRA 3 
Definições 

Para os fins deste Capítulo, a menos que expressamente estabelecido 
de outro modo: 

a) "Material não combustível" significa um material que não queima 
nem desprende vapores inflamáveis em quantidade suficiente para se in
flamar espontaneamente quando elevado a uma temperatura de cerca de 
7500 C ( 13820 F), sendo esta propriedade determinada de maneira a satis
fazer à Administração, por meio de procedimento de teste aprovado ( •) . 
Qualquer outro material é considerado como um material combustível. 

b) A "Prova de Fogo Padrão'' é uma prova no decorrer da qual amos
tras de anteparas ou conveses são expostas em um forno de testes a tem
peraturas correspondentes aproximadamente à curva padrão tempo-tem
peratura. A amostra deverá ter uma superfície exposta de não menos de 
4,65 metros quadrados (50 pés quadrados) e altura (ou comprimento no 
caso de convés de pelo menos 2,44 metros (8 pés), assemelhando-se o má
ximo possível à construção prevista e incluindo, quando apropriado, pelo 
menos uma junta. A curva padrão tempo-temperatura é definida por uma 
curva suave traçada através dos seguintes pontos: 

ao fim dos 5 primeiros minutos - 538° C (lOOOo F) 
ao fim dos 10 primeiros minutos - 704° C (1300° F) 
ao fim dos 30 primeiros minutos - 843° C (15500 FJ 
ao fim dos 60 primeiros minutos , - 927° C ( 17000 F) 

c) "Divisões Classe "A" são as constituídas por anteparas e conveses 
que satisfazem às seguintes disposições: 

(i) devem ser construídas de aço ou de outro material equi
valente; 

(li) devem ser convenientemente reforçadas; 
(!!!) devem ser construídas de modo a poder impedir a passa

gem da fumaça e das chamas, até o fim de uma prova de fogo 
padrão de uma hora; 

(iv) devem ser isoladas com materiais não combustíveis apro
vados, tais que a temperatura média da superfície não exposta 
não se eleve mais do que 139o C (25oo F) acima da temperatura 
inicial, nem a temperatura em qualquer ponto, inclusive em qual
quer junta, se eleve mais do que 18Qo C (325° F) acima da tem
peratura inicial, dentro dos tempos abaixo relacionados: 

Classe "A-60" 
Classe "A-30" 
Classe "A-15" 
Classe "A-0" 

60 minutos 
30 minutos 
15 minutos 
O minuto 

(•) convém reportar~se à Recomendação sobre um método de teste que permite classificar 
como não combustível oe materiais de construçli.o naval, adotada pela Organização 
(Resolução A.270 (V!ll). 
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(v) a Administração pode exigir uma prova de um protótipo 
de antepara ou convés, a fim de certificar-se de que satisfaz às 
exigências acima, no tocante à integridade e à elevação de tem
peratura ( •). 

dJ "Divisões Classe "B" são as divisões constituídas por anteparas, 
conveses, tetos ou forros que satisfazem às seguintes disposições: 

(i) deverão ser construídas de modo que impeçam a passagem 
de chamas até o fim da primeira meia hora de uma prova de fogo 
padrão; 

(ii) deverão ter um tal grau de isolamento que a temperatura 
média da superfície não exposta, não se eleve mais do que 139° C 
(25Qo F) acima da temperatura inicial, nem que a temperatura 
em qualquer ponto, inclusive qualquer junta, se eleve mais do que 
225° C (405° F) acima da temperatura inicial, dentro dos tempos 
abaixo relacionados: 

Classe "B-15" 
Classe "B-0" 

15 minutos 
O minuto 

(iii) deverão ser construídas de materiais não combustíveis 
aprovados, e todos os materiais que são utiliZados na construção e 
fixação das Divisões Classe "B" deverão ser não combustíveis, exce
to onde, de acordo com as Partes C e D deste Capítulo, não for 
lmpedldo o uso de material combustível, caso em que ele deverá 
atender a limitação de elevação de temperatura especificada na 
alinea OU deste parágrafo, até o fim da primeira meia hora de 
prova de fogo padrão; e 

(iv) a Administração poderá exigir uma prova de wn protótipo 
da divisão a fim de certificar-se de que satisfaz às exigências 
acima, no tocante à integridade e à elevação de temperatura ( •). 

e) "Divisões Classe "C" deverão ser construídas de materiais não com
bustíveis aprovados. Elas não necessitam atender a nenhuma exigência 
relativa à passagem de fumaça ou de chama nem à limitação de elevação 
de temperatura. 

f) "Tetas e Forros Contínuos Classe "B" são os tetas e forros classe 
"B" que terminem somente numa divisão Classe "A" ou 11B". 

g) "Aço ou Outro Material Equivalente". Onde aparecerem as palavras 
"aço ou outro material equivalente", "material equivalente". elas indicam 
qualquer material que, por si mesmo ou devido ao isolamento de que é provi
do, possui propriedades equivalentes ao aço do ponto de vista da resistência 
mecânica e integridade, no fim de uma apropriada exposição ao fogo para 
a prova de fogo padrão (por exemplo, liga de alumínio com isolamento 
apropriado). 

h) "Fraca propagação de chama" significa que a superfície conSiderada 
se oporá suficientemente à propagação das chamas, sendo isto determinado 
por um método de prova apropriado que satisfaça à Administração. 

i) "Zonas Verticais Principais" são as zonas resultantes da divisão do 
casco, superestrutura e casarias por divisões Classe "A". Seu comprimento 
médio em qualquer convés não deve exceder em geral 40 metros (131 pés). 

( •) Convém reportar-se à. Recomendação para Procedimento de Teste de Incêndio para 
Divisões das Classes A e B, adotada pela Organizaçã.o (Resoluções A.163 (ES. IV) e 
A.2l5 {VII) ) • 
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j) "Compartimentos de Acomodações" compreendem os compartimen
tos públicos, corredores, sanitários, camarotes, escritórios, locais destinados 
à tripulação, salões de barbeiro, copas independentes e armários de serviço 
e locais similares. 

kJ "Campartlmentos públicos" são as partes dos compartimentos de 
acomodações que são usadas para as antecâmaras, salas de jantar, salas 
de estar e outros locais similares, permanentemente fechados. 

l) "Compartimentos de serviço" compreendem as cozinhas, copas prin
cipais, paióis (exceto as copas independentes e armários de serviço), os 
paióis de malas de correio, paióis de valores, oficinas que não sej aro parte 
dos compartimentos de maqumas, os compartimentos similares e os túneiS 
verticais para tais compartimentos. 

m) "Compartimentos para Carga" compreendem todos os locais utiliza
dos para a carga (inclusive os tanques de carga de combustíveis líquidos) 
c os túneis verticais para tais locais. 

n) "Compartimentos de Categoria Especial" são os compartimentos 
fechados, situados acima e abaixo do convés das anteparas, destinados ao 
transporte de veículos a motor com combustíveis em seus tanques para 
sua própria propulsão, para dentro e a partir dos quais tais veículos podem 
ser dirigidos e aos quais os passageiros têm acesso. 

o) "Compartimentos de Máquinas de Categoria "A" são todos os com
partimentos que contêm: 

(i) máquinas do tipo de combustão interna usadas para fins 
de propulsão principal ou para outros fins em que tais máquinas 
tenham reunidas uma potência total de, no mínimo, 373 KW; ou 

(ü) qualquer caldeira a óleo ou unidade de óleo combustível, 
e os túneis verticais para tais compartimentos. 

p) "Compartimentos de Máquinas" são todos os compartimentos de 
máquinas de categoria A e todos os outros compartimentos que contêm 
máquinas propulsoras, caldeiras, unidades de óleo combustível, máquinas 
a vapor e de combustão interna, geradores e máquina elétrica principal, 
estações de abastecimento de óleo, máquinas de refrigeração, de estabili
zação, de ventilação e de ar condicionado, compartimentos similares e os 
túneis verticais para tais compartimentos. 

q) "Unidade de óleo Combustivel" significa o equipamento utilizado 
para a preparação do óleo combustível para a alimentação de uma caldeira 
a óleo ou o equipamento utilizado para a preparação do óleo aquecido 
para uma máquina de combustão interna incluindo bombas de pressão 
para óleo, filtros e aquecedores de óleo a uma pressão manométrica maior 
do que 1,8 quilogramas por centímetro quadrado. 

r) "Estações de Controle" são aqueles compartimentos em que ficam 
localizados os aparelhos de rádio do navio, ou o equipamento principal de 
navegação, ou a fonte de energia de emergência, ou onde se encontra 
centralizado o equipamento de detecção e sinalização de incêndio ou de 
controle de incêndio. 

s) "Locais que contêm Mobílias e Acessórios de Restrito Risco de 
Incêndio". Para os fins da Regra 20 do presente Capitulo, os locais que 
contêm mobilias e acessórios de restrito risco de incêndio (quer camarotes, 
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compartimentos públicos, escritórios ou outros tipos de acomodação) são 
aqueles em que: 

(i) todos os móveis tais como escrivaninhas, guarda-roupas, 
penteadeiras, cômodas são inteiramente construídos de materiais 
não combustíveis aprovados, exceto que na superfície de trabalho 
de tais artigos pode ser usado um compensado combustível que 
não exceda 2 milímetros (1/12 polegadas) de espessura; 

(ii) todo mobiliário não fixo, tal como cadeiras, sofás, mesas, 
é construído com armações de materiais não combustíveis; 

(iii) todas as tapeçarias, cortinas e outros materiais têxteis 
suspensos tenham, de modo que satisfaça à Administração, qua
lidades de resistência à propagação da chama, não inferior à 
possuída pela lã que pese 0,8 quilogramas por metro quadrado 
(24 onças por jarda quadrada) ; 

(iv) todas as coberturas de piso tenham, de modo a satisfazer 
à Administração, qualidades de resistência à propagação de chama, 
não inferior a de um material de lá equivalente, utilizado para o 
mesmo fim, e 

(V) todas as superfícies expostas de anteparas, forros e tetos 
tenham características de fraca propagação de chama. 

t) "Convés das Anteparas" é o mais elevado convés até onde vão as 
anteparas estanques transversais. 

u) "Peso Morto" é a diferença em toneladas métricas entre o desloca
mento de um navio em água de densidade de 1,025 na flutuação em plena 
carga correspondente à borda-livre para verão atribuída e o deslocamento 
leve do navio. 

v) .. Deslocamento Leve" é o deslocamento de um navio em toneladas 
métricas, sem carga, combustível, óleo lubrificante, água de lastro, água 
doce e água de alimentação nos tanques, mantimentos, bem como sem 
passageiros, tripulação e seus pertences. 

w) "Transportador Combinado" é um petroleiro projetado para trans
portar óleo ou alternativamente cargas sólidas a granel. 

REGRA 4 

Planos Concernentes ao Combate a Incêndio 

Devem ser permanentemente afixados em todos os navios novos e 
existentes, para orientação dos oficiais, planos de arranjo geral, mostrando 
claramente para cada convés as estações de controle, as diversas seções 
de incêndio limitadas por divisões Classe "A", as seções limitadas por 
divisões Classe "B" (se houver), bem como todas as infonnações úteis 
sobre os alarmes de lncênlio, os dispositivos de detenção, a instalação de 
borrifos (se houver), os dispositivos de extinção de incêndio, os meios de 
acesso aos diversos compartimentos, conveses etc., e a instalação de ven
tilação, incluindo os detalhes dos locais de comando dos ventiladores, a 
posição das válvulas de borboleta e os números de identificação dos ven
tiladores que servem cada seção. Uma outra possibilidade, deixada a cri
tério da Administração, consiste em autorizar a apresentação das infor
mações acima sob a forma de um opúsculo do qual um exemplar será 
entregue a cada oficial, e também um exemplar deverá estar sempre dis
ponível num local acessível a bordo. Os planos e os opúsculos deverão 
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ser mantidos atualizados, tendo neles registradas quaisquer alterações, logo 
que possível. As descrições em tais planos e opúsculos serão feitas na 
língua nacional. Caso essa língua não seja o inglês nem o francês, deverá 
ser incluída uma versão numa destas línguas. Além disso, as instruções 
relativas à manutenção e ao funcionamento de todos os equipamentos e 
instalações a bordo para o combate ao incêndio e para mantê-lo sob 
controle deverão ser reunidas num só volume e colocadas a bordo num 
local acessível onde elas sejam imediatamente disponíveis. 

REGRA 5 
Bombas de Incêndio, Redes de Incêndio, 

Tomadas de Incêndio e Mangueiras 

a) Capacidade total das Bombas de Incêndio 

(i) Nos navios de passageiros, as bombas de incêndio prescri
tas deverão ser capazes de fornecer, para fins de combate a 
incêndio, na pressão abaixo especificada, uma quantidade de água 
no mínimo igual a dois terços da quantidade que devem aspirar 
as bombas de esgoto quando utilizadas para esgotar os porões. 

(ti) Nos navios de carga, as bombas de incêndio prescritas, 
que não sejam as bombas de emergência (se houver), deverão ser 
capazes de fornecer, para fins de combate a incêndio, na pressão 
especificada, uma quantidade de água no mínimo igual a quatro 
terços da quantidade que cada uma das bombas de esgoto inde
pendentes de um navio de passageiros das mesmas dimensões deve, 
quando usada para esgotar os porões, poder debitar, em virtude 
da Regra 18 do Capítulo II-I. Todavia, nos naVios de carga, em 
nenhum caso, poderá ser exigido, em serviço de incêndio, débito 
total das bombas, superior a 180 metros cúbicos por hora. 

bJ Bombas de Incêndio 

(i) As bombas de incêndio deverão ser independentes, quer 
dizer, não devem ser acionadas pelo motor de propulsão. As bom
bas sanitárias, bombas de lastro e de esgoto, ou bombas de serviço 
geral poderão ser consideradas como bombas de incêndio, com a 
condição de que não sejam normalmente utilizadas para aspirar 
óleo combustível e de que, se ocasionalmente servirem para a 
transferência ou para o bombeamento de óleo combustível, sejam 
providas de dispositivos convenientes de permutação. 

(!!) 

(1) Nos navios de passageiros que transportem mais de 36 
passageiros, o débito de cada uma das bombas de incêndio pres
critas deverá ser no mínimo igual a 80 por cento do quociente 
obtido dividindo-se o débito total prescrito pelo número mínimo 
de bombas de incêndio prescritas e cada uma dessas bombas 
deverá, em qualquer caso, ser capaz de fornecer no mínimo os 
dois jatos de água prescritos. Essas bombas de incêndio deverão 
ser capazes de alimentar a rede principal de incêndio nas con
dições prescritas. 

Quando o número de bombas instaladas for superior ao mí
nimo das bombas prescritas, o débito de tais bombas adicionais 
deverá ser fiXado de modo que satisfaça à Administração. 

(2) Em todos os outros tipos de navio, o débito de cada uma 
das bombas de incêndio (que não sejam qualquer bomba de emer-
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gência prescrita pela Regra 52 do presente Capitulo) deverá ser 
no mínimo igual a 80 por cento do quociente obtido dividindo-se 
o débito total prescrito pelo número de bombas de incêndio pres
critas, e deverão poder alimentar a rede principal de incêndio nas 
condições prescritas. 

Quando o número de bombas instaladas for sUDerior ao núme
ro prescrito, seu débito deverá ser fixado de modo que satisfaça 
à Administração. 

(!li) Todas as bombas de incêndio deverão ser providas de 
válvulas de segurança quando forem capazes de fornecer água 
a pressões maiores do que a pressão de projeto das redes, das 
tomadas de incêndio e mangueiras. A disposição e a ajustagem 
dessas válvulas deverão ser tais que elas impeçam que a pressão 
se eleve de uma maneira excessiva em qualquer parte da rede 
principal de incêndio. 

c) Pressão na Rede Principal de Incêndio 

(I) O diâmetro da rede principal de Incêndio e das canallza
ções de serviço de água do mar deverá ser suficiente para assegu
rar a utilização eficaz de débito total prescrito de duas bombas 
de incêndio funcionando simultaneamente; exceto que, no caso 
de navios de carga, esse diâmetro deverá ser suficiente apenas 
para assegurar um débito de 140 metros cúbicos por hora. 

(ii) Quando duas bombas debitem, simultaneamente, através 
de esguichos previstos no parágrafo g) da presente Regra, a 
quantidade de água prescrita na alínea (i) do presente parágrafo, 
em tomadas de incêndio adjacentes quaisquer, as pressões mínimas 
seguintes deverão ser mantidas em todas as tomadas de incêndio: 
N avias de passageiros 

Tonelagem bruta de arqueação Igual ou superior a 4.000 - 3,2 
kg/cm2 (45 libras/pol2). 

Tonelagem bruta de arqueação igual ou superior a 1.000, po
rém inferior a 400 - 2,8 kg/cm' ( 40 libras/pol') . 

Tonelagem bruta de arqueação inferior a 100 - de modo a 
satisfazer à Administração. 

N avias de carga 

Tonelagem bruta de arqueação igual ou superior a 6.000 ~ 2,8 
kg/cm 2 ( 40 libras/pol2) . 

Tonelagem bruta de arqueação igual ou superior a 1.000, po
rém inferior a 6.000 - 2,6 kg/cm 2 (37 libras/pol 2). 

Tonelagem bruta de arqueação inferior a 1.000 - de modo a 
satisfazer à Administração. 

d) Número e Posicionamento das Tomadas de Incêndio 

O número e a localização das tomadas de incêndio deverão ser tais 
que, pelo menos, dois jatos d'água não emanados da mesma tomada de 
incêndio, um dos quais fornecido por uma mangueira de comprimento 
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de uma só seção, possam atingir qualquer parte do navio, normalmente 
acessível aos passageiros ou à tripulação durante a viagem. 

e) Redes e Tomadas de Incêndio 

(i) Não deverão ser usados, para as redes principais de incên
dio, materiais cujas propriedades sejam facilmente alteradas pelo 
calor, a menos que sejam convenientemente protegidos. As cana
lizações e as tomadas de incêndio deverão ser dispostas de modo 
tal que as mangueiras possam ser facilmente ligadas a elas. Nos 
navios que podem transportar cargas no convés, a localização 
das tomadas de incêndio deverá ser tal que o acesso a elas seja 
sempre fácil e as canalizações deverão ser, na medida do possí
vel, Instaladas de modo tal que não sejam danificadas pelas ditas 
cargas. A menos que haja uma mangueira e um esguicho para 
cada tomada de Incêndio, deverá haver completa permutab!lidade 
das uniões das mangueiras e os esguichos, 

(ii) Uma torneira ou válvula deverá ser instalada para servir 
a cada mangueira, de modo que qualquer mangueira possa ser 
removida quando as bombas de incêndio estiverem funcionando. 

f) Mangueiras de Incêndio 

As mangueiras de incêndio deverão ser de material aprovado pela 
Administração e de comprimento suficiente para permitir dirigir um jato 
d'água para qualquer ponto em que sua utilização possa se tornar neces
sária. Seu comprimento máximo deverá ser fixado de modo que satisfaça 
à Administração. Cada mangueira deverá ser proVida de um esguicho e 
das uniões necessárias. As mangueiras especificadas neste Capítulo como 
"mangueiras de incêndio", juntamente com os acessórios e ferramentas 
necessários, deverão ser mantidas prontas paar uso e deverão ser colocadas 
em evidência, próximas das tomadas ou conexões de incêndio. Adicional
mente, em locais no interior de navios que transportem mais do que 
36 passageiros, as mangueiras de incêndio deverão ser permanentemente 
ligadas às tomadas de incêndio, 

g) Esguichos 

(!) Para as finalidades deste Capitulo, os diâmetros padrões 
dos esguichos deverão ser: 12 milímetros (1/2 polegada), 16 mi
límetros (5/8 polegada) e 19 m!Iímetros (3/4 polegada), ou tão 
próximo destes valores quanto possível. Esguichos de diâmetros 
maiores poderão ser permitidos a critério da Administração, 

(!!) Não é necessário ut!lizar esguichos de um diâmetro su
perior a 12 milímetros (1/2 polegada) nos compartimentos de 
acomodações e de serviços. 

(Ui) Para os compartimentos de máquinas e locais externos, 
o diâmetro dos esguichos deverá ser tal que permite o maior 
débito possível de dois jatos, com a menor bomba em funciona
mento, sob a pressão mencionada no parágrafo c) desta Regra, 
sendo que não é necessário usar um esguicho de diâmetro superior 
a 19 milímetros (3/4 polegada). 

Uv) Para os compartimentos de máquinas ou em espaços si
milares em que existe o risco de vazamento de óleo, os esguichos 
deverão ser apropriados para borrifar água sobre o óleo ou, alter
nativamente, deverão ser de um tipo de duplo emprego. 
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h) Conexão Internacional para Terra 

As dimensões padronizadas dos flanges para a conexão internacional 
para terra, exigida neste Capítulo, para ser instalada no navio deverão 
ser de acordo com a seguinte tabela: 

Descrição 

Diâmetro externo 

Diâmetro interno 

178mm 

64mm 

Dimensão 

(7 polegadas) 

(2 1/2 polegadas) 

Diâmetro do círculo dos centros 
dos parafusos de I!gação ....... 132 mm (5 1/4 polegadas) 

Ranhuras no flange ............ . 

Espessura do flange ............. . 

4 furos de 19 mm (3/4 polegada) de 
diâmetro, equidistantes entre si, situa
dos num círculo de diâmetro igual ao 
acima citado, em ranhuras até a pe
riferia do :flange 

mínima de 14,5 mm (9/16 polegada) 

Parafusos e porcas ............... 4 de 16 mm (5/8 polegada) de diâmetro 
e 50 mm (2 polegadas) de comprimento 

A conexão deverá ser construída em material adequado a uma pressão 
de serviço de 10,5 kg/cm 2 (150 libras por polegada quadra). o flange 
deverá ter, de um lado, uma face plana e, ao outro, deverá ser perma
nentemente ligado a um acoplamento que se possa adaptar às tomadas 
de incêndio ou às mangueiras do navio. A conexão deverá ser conservada 
a bordo do navio juntamente com uma junta feita de qualquer material 
adequado a uma pressão de serviço de 10,5 kg/cm 2 ( 150 libras por polegada 
quadrada), assim como com 4 parafusos de 16 mm (5/8 polegada) de 
diâmetro e 50 mm (2 polegadas) de comprimento, além de 8 arruelas. 

REGRA 6 

Detalhes Diversos 

a) Os radiadores elétricos, se usados, deverão ser fixados em suas 
posições e construídos de modo a reduzir ao mínimo os riscos de incêndio. 
Nenhum radiador deverá ser equipado com um elemento calorífico de tal 
modo exposto que roupas, cortinas e outros materiais semelhantes possam 
ser chamuscados ou venham a se inflamar em virtude do calor irradiado 
por esse elemento. 

b)Nas instalações cinematogrâficas, não deverão ser usadas películas 
a base de nitrato de celulose. 

REGRA 7 

Extintores de Incêndio 

a) Todos os extintores de incêndio deverão ser de tipos e projetas 
aprovados. 

(i) A capacidade dos extintores portáteis de fluido (exigidos) 
não deverá ser superior a 13,5 litros (3 galões) nem inferior a 
9 lltros (2 galões) . Os extintores de outro tipo deverão ser equi-



SENADO FEDERAL 71 

valentes, sob o ponto de vista de portabilidade, a um extintor lí
quido de 13,5 litros (3 galões) no máximo e, sob o ponto de vista 
de eficiência, a um extintor líquido de 9 litros (2 galões) no 
mínimo. 

(ii) A Administração deverá determinar as equivalências en
tre os extintores de incêndio. 

b) O número de cargas sobressalentes necessárias será fixado pela 
Administração. 

c) Não será permitida a utilização de extintores de incêndio que con
tenham agentes de extinção que, na opinião da Administração, emitam, 
quer espontaneamente, quer nas condições de utilização previstas, gases 
tóxicos em tal quantidade que constituam um perigo para as pessoas a 
bordo. 

d) Um extintor portátil de espuma deverá consistir de um esgUicho de 
espuma do tipo ejetor, capaz de ser ligado por uma mangueira à rede 
principal de incêndio, e de um reservatório portátil de líquido emulsor 
de uma capacidade mínima de 20 litros ( 4 112 galões) e de um reservatório 
sobressalente. O esguicho deverá ser capaz de produzir uma espuma ade
quada para extinguir um Incêndio de óleo, à razão pelo menos 1,5 m• (53 
pés cúbicos) por minuto. 

e) Os extintores de Incêndio deverão ser periodicamente examinados 
e submetidos às provas exigidas pela Administração. 

fl Um dos extintores portáteis de Incêndio, destinados a determinado 
compartlroento, deverá ser colocado próximo à entrada desse comparti
mento. 

REGRA 8 
Instalações Fl:J:as de Extinção de Incêndio por Gás 

a) Não será permitida a utilização de agentes de extinção que, na 
opinião da Administração, emitam, quer espontaneamente, quer nas con
dições de utlllzação previstas, gases tóxicos em tal quantidade que cons
tituam um perigo para as pessoas a bordo. 

bl Quando for usado gás como agente de extinção, as canalizações 
necessárias par.a conduzir o gás deverão ser providas de torneiras ou vál
vulas de controle marcadas de modo tal que claramente indiquem os com
partimentos atendidos pelas canalizações. Deverão ser tomadas todas as 
medidas necessárias para evitar que o gás seja inadvertidamente admitido 
em um compartimento qualquer. Quando os compartimentos de carga equi
pados com tal dispositivo são utilizados como compartimentos de passageiros 
sua ligação com a distribuição de gás deverá ser suprimida durante esse uso. 

c) A canalização deverá ser disposta de modo a assegurar uma distri
buição eficaz do gás exterior. 

d) 
(!) Quando o gás carbónico for o agente extintor utilizado para 

os compartimentos de carga, a quantidade de gás disponivel deverá 
correspOnder a um volume de gás livre pelo menos igual a 30 por 
cento do volume bruto do maior compartimento de carga suscetível 
de ser Isolado. 

(11) Quando o gás carbónico for o agente extintor utilizado 
para os compartlroentos de máqUinas da Categoria A, a quantidade 
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de gás disponível deverá ser suficiente para fornecer um volume de 
gás livre, Igual ao maior dos dois volumes seguintes: 

(1) 40 por cento do volume bruto do maior compartimento, 
volume este que deverá incluir a gaiúta até o nível em que sua su
perfície horizontal for igual ou inferior a 40 por cento da superfície 
horizontal do compartimento considerado, medida a meia distância 
entre o teta do duplo-fundo e a parte inferior da galúta, ou 

(2) 35 por cento do volume inteiro do maior compartimento, 
inclusive a gaiúta; 

Todavia, as percentagens acima devem poder ser reduzidas res
pectivamente para 35 por cento e 30 por cento para os navios de 
carga de tonelagem bruta de arqueação Inferior a 2. 000, de outra 
parte, se dois ou mais compartimentos de máquinas da Categoria A 
não forem completamente separados, eles serão considerados como 
formando um só compartimento. 

(iii) Quando o volume de ar livre contido nos reservatórios de 
ar no interior de qualquer compartimento de máquinas da Categoria 
A for de tal que, se liberado nesse compartimento no caso de um 
Incêndio, a eficácia do dispositivo fixo de extinção seria gravemente 
afetada, a Administração deverá exigir que seja provida uma quan
tidade supLementar de gás carbónico. 

(!v) Quando o gás carbónico é o agente extintor utilizado tanto 
para os compartimentos de carga como para os compartimentos de 
máquinas da Categoria A, não será necessário que a quantidade de 
gás seja superior à máxima prescrita para proteção do maior com
partimento de carga ou do maior compartimento de máquinas. 

(v) Para aplicação do presente parágrafo, o volume ocupado 
pelo gás carbónico deverá ser calculado na base 0,56 m•!kg (9 pés 
por Ilbra). 

(vi) Quando o gás carbónico for o agente extintor utilizado 
para os compartimentos de máquinas da Categoria A, a canalização 
fixa deverá ser tal que possa em menos de 2 minutos descarregar, no 
compartimento considerado, 85 por cento do volume de gás carbó
nico prescrito. 

(vi!) Os compartimentos onde são armazenados ampolas de 
gãs carbônico deverão estar situados numa posição segura e facil
mente acessível e sua ventilação deverá ser considerada eficaz pela 
Administração. O acesso a eles deverá ser feito de preferência pelo 
convés descoberto e, em todos os casos, por uma entrada indepen
dente dos compartimentos protegidos pelo Sistema. As portas de 
acesso deverão ser estanques ao gás e as anteparas e conveses que 
constituem os limites desses compartimentos deverão ser estanques 
ao gás e convenientemente isolados. 

(i) Quando um outro gás que não seja o gás carbônico ou va
por, como permitido pelo parágrafo f) da presente Regra, for pro
duzido a bordo do navio e utilizado como agente de extinção, deve
rá ele ser um produto gasoso de combustão em que o teor de 
oxigênio, de monóxido d.e carbono, de elementos corrosivos e de 
elementos sólidos de combustão não ultrapassem o limite autorizado, 

(11) Quando tal gás for o agente de extinção utilizado num 
dispositivo fixo de extinção de Incêndio para proteção dos comparti
mentos de máquinas da categoria A. deverá ele assegurar uma 
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proteção equivalente à proporcionada por um dispositivo fixo de 
gás carbônlco. 

(III) Quando tal gás for o agente de extinção utilizado num 
dlsposltovo fixo de extinção de Incêndio para proteção dos compar
timentos de carga, deverã ele ser em quantidade suficiente para 
fornecer, por hora, e durante um período de 72 horas um volume 
de gás livre pelo menos Igual a 25 por cento do volume bruto do 
maior compartimento protegido desse modo. 

j) Quando o uso do vapor for permitido pela Administração em adição 
ao agente de extinção de incêndio exigido, deverá ele ser usado unicamente 
em navios de carga, com a condição de que a caldeira ou caldeiras dispo
níveis para o suprimento de vapor tenham uma evaporação de pelo menos 
1 quilograma de vapor, por hora, 0,75 metro cúbico ( 1 libra de vapor por 
hora para 12 pés cúbicos) do volume bruto do maior dos porões de carga 
assim protegido. As instalações devem satisfazer às disposições precedentes 
e devem além disso, sob todos os aspectos, estar de acordo com as prescri
ções da Administração e por ela serem julgadas satisfatórias. 

g) Deverá ser instalado um dispositivo que dê automaticamente um 
sinal sonoro para advertir que foi liberado do gás Inerte, em todos os locais 
onde normalmente o pessoal tem aces.so. O alarme deverá ser dado durante 
um período suficiente antes que o gás seja liberado. 

h) Os meios de controle desses dispositivos fixos de extinção de incên
dio a gás deverão ser facilmente acessíveis e de funcionamento simples, e 
deverão ser agrupados em posições tão pouco numerosas quanto possível, 
onde não corram o risco de ficarem isoladas por um incêndio que se declare 
no compartimento protegido. 

REGRA 9 

Sistemas Fixos de Extinção de Incêndio a Espuma nos 
Compartimentos de Máquinas 

a) Todo sistema fixo de extinção de incêndio a espuma exigido para os 
compartimentos de máquinas deverá ser capaz de descarregar por meio de 
difusores fixos, em menos de 5 minutos, uma quantidade de espuma sufi
ciente para cobrir, com uma espessura de 150 milímetros (6 polegadas), a 
maior superfície isolada sobre a qual o óleo combustível é suscetível de se 
espalhar. O sistema deverá ser capaz de fornecer espuma adequada à extin
ção de Incêndios de óleo. Deverá ser provida, para distribuir a espuma de 
maneira eficaz, uma instalação fixa de canalizações e válvulas de controle 
ou torneiras dispondo de difusores apropriados. Essa instalação deverá 
dirigir a espuma, de maneira eficaz, sobre os principais pontos dos com
partimentos protegidos onde haja risco de um incêndio vir a se declarar. 
A razão de expansão da espuma não deverá exceder 12: L 

b) Os meios de controle de qualquer desses sistemas deverão ser de fácll 
acesso e de simples funcionamento, devendo ser agrupados em posições tão 
pouco numerosas quanto possível, de modo que não corram o risco de fica
rem !solados por um incêndio que se declare no compartimento protegido. 

a) 

REGRA 10 
Sistemas Fixos de Extinção de Incêndio a Espumas de Alta 

Expansão nos Compartimentos de Máquinas 

(i) Todo sistema fixo de extinção de incêndio a espuma de alta 
expansão, exigido para os compartimentos de máquinas, deverá ser 
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capaz de descarregar, rapidamente, através de orifícios fixos de des
carga, uma quantidade de espuma suficiente para encher o maior 
dos compartimentos protegidos à razão de pelo menos 1 metro (3,3 
pés) de espessura por minuto. A quantidade do liquido emuisor dis
ponível deverá permitir a produção de um volume de espuma 
igual a cinco vezes o volume do maior dos compartimentos prote
gidos. A razão de expansão da espuma não deve exceder 1000:1. 

(ii) A Administração poderá autorizar dispositivos e débitos 
equivalentes quando for estabelecido que estará assim assegurada 
uma proteção equivalente. 

b) As canalizações que conduzem a espuma, as entradas de ar do gera
dor de espuma e o número de aparelhos de produção de espuma deverão, de 
acordo com a opinião da Administração, ser tais que permitam uma pro
dução e distribuição eficazes de espuma. 

cl A disposição da canalização de descarga do gerador de espuma deve
rá ser tal que os aparelhos de produção de espuma não venham a ser 
danificados por um Incêndio que se declare no compartimento protegido. 

d) O gerador de espuma, suas fontes de energia, o liquido emulsor e 
m meios de controle do sistema deverão ser de fácil acesso e de simples 
funcionamento, devendo ser agrupados em posições tão pouco numerosas 
quanto possível, d.e modo que não corram o risco de ficarem isolados por um 
incêndio que se declare no compartimento protegido. 

REGRA 11 

Sistema Fixo de Extinção de Incêndio por Borrifo de Agua sob 
Pressão nos Compartimentos de Máquinas 

a) Todo sistema fixo de extinção de iocêndlo por borrifo de água sob 
pressão, exigido para os compartimentos de máquinas, deverá ser provido de 
difusores de borrifo de um tipo aprovado. 

b) O número e a disposição dos difusores deverão ser julgados satisfa
tórios pela Admioistração e assegurar uma distribuição média eficaz da 
água à razão de, pelo menos, 5 litros por metro quadrado (0,1 galão por pé 
quadrado), por minuto, nos compartimentos a serem protegidos. Quando 
forem necessários débitos superiores eles deverão satisfazer às prescrições 
da Administração. Os difusores deverão ser instalados nas valas de esgoto, 
tetas do duplo-fundo e outras zonas sobre as quais o óleo combustível pode 
espalhar-se, bem como acima de outros locais nos compartimentos de 
máquioas em que exista risco de incêndio. 

c) O sistema poderá ser dividido em seções cujas válvulas de distribui
ção deverão ser manobradas de posições facilmente acessíveis, situadas no 
exterior dos compartimentos protegidos e que não corram risco de ficarem 
rapidamente isoladas por um início de incêndio. 

d) O sistema deverá ser mantido na pressão necessária e a bomba de 
água deverá entrar automaticamente em funcionamento no caso de uma 
queda de pressão no sistema. 

e) A bomba deverá permitir alimentar simultaneamente, na pressão 
necessária, todas as seções do dispositivo em qualquer um dos comparti
mentos a serem protegidos. A bomba e seus controles deverão ser instalados 
fora do compartimento ou da zona a proteger. O sistema não deverá 
correr o risco de ser posto fora de funcionamento por um incêndio que se 
declare no local ou na zona que ele deve proteger. 
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j) A bomba poderá ser acionada por um motor de combustão interna 
independente, mas se ela depender de energia fornecida pelo gerador de 
emergência previsto pelas disposições da Regra 25 ou Regra 26, como 
apropriada, do Capítulo II-1 da presente Convenção, este gerador deverá 
entrar automaticamente em funcionamento em caso de falha da fonte 
principal de energia elétrica de modo que a energia necessária para a 
bomba, exigida pelo parágrafo e) desta Regra, seja imediatamente dlspo
nivel. Quando a bomba for acionada por um motor de combustão interna 
independente, este deverá ficar situado de modo que um incêndio no espaço 
protegido não comprometa a alimentação de ar para o motor. 

g) Devem ser tomadas precauções para evitar que os difusores sejam 
entupidos pelas impurezas contidas na água ou pela corrosão das cana
lizações dos difusores, das válvulas e da bomba. 

a) 

b) 

REGRA 12 

DiSpositivo Automático de Extinção por Borrifos SiStema de 
Alarme de Incêndio e Sistema de Detecção 

(i) Todo dispositivo automático de extinção por borrifos, siste
ma de alanne de incêndio e sistema de detecção, exigido, deverá ser 
capaz de funcionar imediatamente, a sua entrada em funcionamento 
não deverá necessitar de nenhuma intervenção do pessoal. Ele deve
rá ser do tipo de tubos com água, mas pequenas seções expostas po
dem ser do tipo de tubos sem água se a Administração julgar neces
sária esta p:recaução. Todas as partes da instalação que possam ser 
submetidos no decorrer do serviço a temperaturas iguais ou inferio
res a 00 C deverão ser protegidas contra o congelamento. A insta
lação deverá ser mantida na pressão necessária e deverão ser toma
das todas as medidas úteis para assegurar permanentemente sua 
alimentação com água, corno previsto na presente Regra. 

(ii) Cada seção de borrifadores deverá ter dispositivos que 
transmitam automaticamente sinais luminosos e sonoros de alarme 
em um ou vários pontos, para indicar que um borrifador entrou 
em funcionamento. Esses indicadores, que servem para assinalar a 
existência e localização de um incêndio que se declare nos com
partimentos atendidos pelo sistema, deverão ser centralizados no 
passadjço ou na estação principal de controle de avarias, onde 
devem existir dispositivos e pessoal necessários para que todo sinal 
de alanne seja imediatamente recebido por um membro respon
sável da tripulação. O sistema de alarme deverá ser construído, 
de modo a assinalar qualquer falha que ocorra na instalação. 

(i) Os borrifadores deverão ser agrupados em seções separa
das, cada uma das quais não deverá comportar mais de 200 borrifa
dores. Uma seção de borrifadores não deverá atender a mais de dois 
conveses e não deverá ficar situada em mais de uma zona vertical 
principal. Todavia, a Administração poderá autorizar que uma se
ção de borrifadores atenda a mais de dois conveses ou que se esten
da por mais de uma zona vertical principal, caso esteja convencida 
de que não fica diminuída a proteção do navio contra incêndio. 

(ii) Cada seção de borrifadores deverá poder ser isolada por 
uma só válvula de interceptação. A válvula de interceptação de 
cada seção deverá ser facilmente acessível e sua localização deve 
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ser indicada de modo claro e permanente. Deverão ser tomadas me
didas para que as válvulas de interceptação não poss~m ser ado
nadas por uma pessoa não autorizada. 

{iii) Um manômetro que indique a pressão da água no sistema 
deverá ser instalado na válvula de interceptação de cada seção e 
numa estação central. 

(iv) Os borrifadores deverão resistir à corrosão do ar marinho. 
Nos compartimentos de acomodações e nos de serviço, eles deverão 
entrar em ação a uma temperatura compreendida entre 68°C 
( 155°FJ e 79° (175°) . Todavia, nos locais onde podem ser espe
radas altas temperaturas ambiente, tais como nos locais dos seca
dores de lavanderias, a temperatura de operação dos borrifadores 
poderá ser aumentada até 3ooc (540FJ acima de temperatura máxi
ma prevista para a parte superior do local considerado. 

(V) Junto de cada unidade indicadora deverá ser afixada uma 
lista ou plano dos locais atendidos pela mesma, com a indicação de 
sua posição. Deverão estar disponíveis instruções adequadas para o 
teste e manutenção do sistema. 

c) Os borrifadores deverão ser colocados ern posição alta e espaçados, 
de modo a assegurar um débito médio de pelo menos 5 litros por metro 
quadrado e por minuto (0,1 galão por pé quadrado e por minuto), na zona 
protegida pelo sistema. Alternativamente, a Administração poderá autorizar 
a utilização de borrifadores que debitem qualquer outra quantidade de água 
repartida de modo apropriado, desde que lhe seja provado que esse dispo
sitivo é tão eficaz quanto o acima descrito. 

d) 

e) 

(i) Deverá ser provido um reservatório sob pressão, que tenha 
um volume igual a pelo menos duas vezes a quantidade de água es
pecificada na presente alínea. Esse reservatório deverá conter per
manentemente uma coluna d'água com quantidade de água doce 
equivalente à que a bomba referida na ttlinea (li) do parágrafo e) 
da presente Regra debitaria em um minuto. Deverão ser feitos 
arranjos para manter a pressão do ar no reservatório, tal que, no 
caso de ser usada a coluna d'água citada acima, a pressão no tan
que não seja inferior à pressão de funcionamento do borrifador, au
mentada da pressão de uma coluna d'água medida desde o fundo 
do reservatório até o borrifador situado em posição mais alta. De
verão ser providos meios apropriados para renovar o ar sob pressão 
e a água doce do reservatório. Um indicador de vidro deverá ser 
provido para indicar o nível correto de água no reservatório. 

(ii) Deverão ser tomadas medidas para impedir que a água do 
mar penetre no reservatório. 

(i) Deverá ser provida uma bomba com acionamento indepen
dente para a finalidade única de manter os borrifadores alimen
tados de água, automática e continuamente. A bomba deve entrar 
automaticamente em funcionamento em caso de quedít de pressão 
no sistema, antes que seja completamente consumida a quantidade 
de água doce existente no reservatório sob pressão. 

(ii) A bomba e a canalização deverão manter a pressão neces
sária no borrifador mais elevado, para ~ssegurar um débito contí-
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nua suficiente para distribuir sobre uma superfície de, pelo menos, 
280 metros quadrados (3.000 pés quadrados), 5 litros de água por 
metro quadrado e por minuto, como previsto no parágrafo c) da 
presente Regra. 

(iii) A bomba deverá ser provida, no lado de descarga, de uma 
válvula de controle com um pequeno tubo aberto. A seção efetiva 
da válvula e do cano deverão permitir a obtenção do débito deseja
do, matendo, ao mesmo tempo, no sistema, a pressão especificada 
na alínea (I) do parágrafo d) da presente Regra. 

(iv) A entrada de água do mar para a bomba deverá, tanto 
quanto possível, encontrar-se no mesmo compartimento em que es
tá localizada a bomba. O arranjo da instalação deverá ser tal que, 
quando o navio estiver flutuando, não seja necesário cortar a ali
mentação de água do mar para a bomba, para outras finalidades 
que não sejam a inspeção e o reparo da bomba. 

j) A bomba e o reservatório do sistema de borrlfamento deverão ser lo
calizados suficientemente longe de qualquer compartimento de máquinas da 
Categoria A e fora dos compartimentos que devem ser protegidos pelo sis
tema. 

g) O número de fontes de energia que alimentam as bombas de água 
do mar e os sistemas de alarme automático e de detecção não deverá ser 
inferior a dois. Quando a bomba for alimentada por energia elétrica, essas 
fontes deverão ser um gerador principal e uma fonte de energia de emer
gência. A bomba deverá ser alimentada pelo quadro principal e pelo quadro 
de emergência através de cabos distintos, reservados exclusivamente para 
este fim. 

Os cabos deverão ser dispostos de modo a não passarem por cozinhas, 
compartimentos de máquinas e outros compartimentos fechados que apre
sentem um elevado risco de incêndio, exceto quando seja necessário para 
atingir o quadro apropriado; eles deverão dirigir-se para o comutador auto
mático situado perto da bomba do sistema de borrifo. Esse comutador de
verá ser alimentado pelo quadro principal, enquanto tal alimentação estiver 
disponível desse quadro e deverá ser projetado de tal modo que, em caso de 
falha dessa alimentação, seja ele alimentado automaticamente pelo quadro 
de emergência. As chaves no quadro principal e no de emergência deverão 
ser claramente assinaladas por placas indicadoras e deverão ficar normal
mente fechadas. Os cabos de alimentação não deverão ter nenhuma outra 
chave. Uma das fontes de energia dos sistemas de alarme e do de detecção 
deverá ser uma fonte de emergência. Quando uma das fontes de energia 
para a bomba for um motor de combustão interna, ele deverá atender às 
disposições do parágrafo /) da Regra e ficar situado de modo que um Incên
dio em qualquer compartimento protegido não afete a alimentação de ar 
para o motor. 

h) O sistema de extinção por borrifos deverá ser ligado à rede principal 
de incêndio, por meio de uma válvula de retenção de fechamento positivo 
com cadeado na ligação, que impeça o retorno da água do sistema de borri
fos para a rede principal de incêndio. 

i) 
(1) Deverá ser provida uma válvula de teste para verificar os 

alarmes automáticos de cada seção de borrifadores, por meio de 
uma descarga de água equivalente à operação de um borrifador. A 
válvula de teste de cada seção de borrifadores deverá ficar situada 
próxima à válvula de interceptação dessa seção. 



78 DECRETOS LEGISLATIVOS - 1980 

(ii) Meios deverão ser providos para verificar o funcionamento 
automático da bomba ao reduzir a pressão do sistema. 

(iii) Uma das estações indicadoras mencionadas na alínea (ii) 
do parágrafo a) da presente Regra deverá ser provida de chaves 
que permitam testar o alarme e os indicadores de cada seção de 
borrifadores. 

j) Deverão ser providos, para cada seção, cabeçotes sobressalentes dos 
borrifadores, em número julgado suficiente pela Administração. 

REGRA 13 

Sistemas automáticos de alarme e de detecção de incêndio 

Exigências para navios de passageiros que transportam mais de 36 
passageiros 

a) 

(i) Qualquer sistema automático de alarme e de detecção de 
incêndio cuja instalação seja exigida deverá estar pronto a fun
cionar imediatamente, e sua entrada em funcionamento não deverá 
necessitar de nenhuma intervenção da tripulação. 

(ii) Cada seção de detectores deverá possuir dispositivos que 
produzam automaticamente sinais de alarme luminosos e sonoros 
em uma ou mais unidades indicadoras, sempre que qualquer detec
tor entre em funcionamento. Tais unidades deverão assinalar a 
existência e localização de um incêndio nos compartimentos aten
didos pelo sistema e deverão ser centralizadas no passadiço ou na 
estação principal de controle de incêndio, que deverá ser guarneci
da e equipada de modo que fique assegurado que qualquer sinal de 
alarme seja imediatamente recebido por um membro responsável 
da tripulação. O sistema de alarme deverá ser construído de modo 
a assinalar qualquer falha que nele ocorra. 

b) Os detectores deverão ser grupados em seções separadas, abrangen
do no máximo 50 compartimentos atendidos pelo sistema e contendo no 
máximo 100 detectores cada uma. Uma mesma seção não deverá atender a 
compartimentos situados a boreste e a bombordo, nem atender a mais de 
um convés, e não deverá estender-se a mais de uma zona vertical principal. 
Todavia, a Administração poderá permitir que uma seção atenda a compar
timentos situados a bombordo e a boreste e a mais de um convés, caso este ... 
ja convencida de que a proteção do navio contra incêndio não seja, por isso 
diminuída. 

c) O sistema deverá entrar em funcionamento sob o efeito de uma 
elevação anormal de temperatura do ar, de uma concentração anormal de 
fumaça ou de outros fatores gue indiquem um início de incêndio, em qual
quer um dos compartimentos a serem protegidos. Os sistemas que são acio
nados pela variação da temperatura do ar deverão entrar em ação a uma 
temperatura mínima de 57°0 (135°Fl e máxima de 74°0 (165°F), quando a 
elevação de temperatura não excede de 1°0 (1,8°F) por minuto. A Adminis
tração poderá aumentar a temperatura em que o sistema deverá entrar em 
funcionamento, até 30°0 (54°F) acima da temperatura máxima prevista 
para a parte superior do compartimento, tals como lavanderias e comparti
mentos da mesma natureza onde a temperatura ambiente é normalmente 
elevada. Os sistemas que são acionados pela concentração de fumaça deverão 
entrar em ação quando a intensidade de um feixe luminoso transmitido 
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diminua numa proporção determinada pela Administração. A Administra
ção poderá aceitar outros métodos de acionamento que tenham a mesma 
eficácia. Os sistemas de detecção não deverão ser utilizados para outros 
fins que não sejam a detecção de incêndios. 

d) Os detectores poderão acionar o alarme pela abertura ou fechamen
to de cantatas elétricos, ou por qualquer outro método apropriado. Eles 
deverão ser colocados em posição elevada e ser convenientemente protegi
dos contra impactos e danos físicos. Deverão ser adequados para utilização 
em atmosfera marinha e ser colocados numa posição apropriada, afastada 
de vigas e de outros objetos capazes de impedir o fluxo de gases quentes ou 
de fumaça para o elemento sensível. Os detectores que funcionam pelo fe
chamento de contatos deverão ser do tipo de cantata selado e o Circuito 
deverá ser continuamente verificado por dispositivo próprio para indicar 
qualquer falha. 

e) Deverá haver pelo menos um detector em cada compartimento onde 
é exigida tal instalação, e pelo menos um detector para cada 37 metros qua
drados (400 pés quadrados) de superfície de convés. Nos grandes comparti
mentos, os detectores deverão ser dispositos regularmente, de modo a não 
ficarem a mais de 9 metros (30 pés) uns dos outros ou a mais de 4,5 metros 
(15 pés) de uma antepara. 

/) O número de fontes de energia que alimentam os equipamentos elé
tricos utilizados para a operação do sistema de alarme e de detecção de 
incêndio não deverá ser inferior a dois. Uma das fontes de energia deverá 
ser obrigatoriamente uma fonte de emergência. A alimentação deverá ser 
provida por cabos separados, reservados exclusivamente para este fim e 
ligados a um comutador situado na estação de controle do sistema de detec
ção de incêndio. A instalação elétrica deverá ser disposta de modo a não 
atravessar as cozinhas, os compartimentos de máquinas e os outros compar
timentos fechados que apresentem um alto risco de incêndio, exceto quando 
assim se fizer necessário, para assegurar a detecção de incêndio nestes 
compartimentos ou para atingir o quadro de distribuição apropriado. 

g) 

(i) Deverá ser afixada, nas proximidades de cada unidade in
dicadora, uma lista ou um plano dos compartimentos atendidos pe
la seção, com a indicação de sua posição relativa na zona. Deverão 
estar disponíveis instruções apropriadas para o controle e manu
tenção do sistema; 

(ü) Deverão ser tomadas medidas para que seja possível expor 
os detectores ao ar quente ou à fumaça, a fim de verificar o bom 
funcionamento dos detectores e dos indicadores. 

h) Deverão ser providos, para cada seção, cabeçotes sobressalentes dos 
detectores, em número julgado suficiente pela Administração. 

Exigência para todos os outros tipos de navios 

i) Todos os sistemas de detecção de incêndio exigidos deverão ser ca
pazes de indicar automaticamente a presença ou indícios de incêndio bem 
como sua localizaçã9. Os indicadores deve~ão ser centralizados no pas;adiço 
ou em outras estaçoes de controle que seJam providas de comunicação di
reta com o passadiço. A Administração poderá permitir que os indicadores 
sejam distribuídos entre várias estações. 

j) Nos navios de passageiros, o equipamento elétrico utilizado para a 
operação dos sistemas de detecção de incêndio exigidos deverá ter duas 
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fontes distintas de energia, uma das quais deverá ser uma fonte de energia 
de emergência. 

k) O sistema de alarme deverá operar com sinais sonoros e luminosos, 
nas estações principais referidas no parágrafo i) da presente Regra. Nos 
sistemas de detecção para os compartimentos de carga não serão exigidos 
alarmes sonoros. 

REGRA 14 

Equipamento de Bombeiro 

O equipamento de bombeiro deverá constar de: 

a) um equipamento individual composto de: 

(i) uma roupa protetora para proteger a pele contra o calor 
irradiado do fogo e contra queimaduras e escaldaduras pelo vapor. 
A superfície externa deverá ser estanque à água; 

(ii) botas e luvas de borracha ou de outro material não condu
tor de eletricidade; 

(iii) um capacete rígido que proporcione proteção eficaz contra 
impactos; 

(iv) uma lâmpada de segurança (lanterna portátil) elétrica, 
de tipo aprovado, com um período mínimo de iluminação de 3 ho
ras; e 

(v) um machado de tipo aprovado pela Administração. 

b) um aparelho de respiração de um tipo aprovado que poderá ser: 

(i) um capacete ou máscara contra fumaça, munido de uma 
bomba de ar adequada e de um mangote de ar de comprimento su
ficiente para alcançar qualquer ponto dos porões ou dos comparti
mentos de máquinas, bem arastado da escotilha ou da porta, a par
tir de um ponto situado no convés descoberto. Se para atender às 
prescrições da presente alínea, o mangote de ar tiver que ser de 
comprimento superior a 36 metros (120 pés), deverá ser usado, para 
substituição ou como requisito adicional, conforme for determinado 
pela Administração, um aparelho de respiração autônomo; ou 

(li) um aparelho de respiração autônomo que deva poder fun
cionar por um período de tempo a ser determinado pela Adminis
tração. 

Cada aparelho de respiração deverá ser munido de um cabo-guia, a 
prova de fogo, de comprimento e resistência suficientes, capaz de ser 
preso por meio de um gato de escape à correia do aparelho, ou a um cinto 
separado, a fim de evitar que o aparelho de respiração se solte quando for 
manipulado o cabo-guia. 

REGRA 15 

Pronta Disponibilidade das Instalações de Combate a Incêndio 

Em todos os navios novos e existentes, as instalações de extinção de in
cêndio deverão ser mantidas em bom estado de funcionamento e prontas 
para uso imediato a qualquer momento durante a viagem. 
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REGRA 16 

Aceitação de Substitutos 

81 

Sempre que for especificado, no presente Capítulo, um determinado tipo 
de aparelho, de agente extintor ou de instalação nos navios novos e exis
tentes, qualquer outro tipo de aparelho etc., poderá ser permitido, desde 
que a Administração julgue que não é menos eficiente. 

PART&B 

Medidas de segurança contra incêndio para navios de passageiros 
que transportam mais de 36 passageiros 

REGRA 17 

Estrutura 

O casco, a superestrutura, as anteparas estruturais, conveses e casarias 
deverão ser construídos de aço ou outro material equivalente. Para fins de 
aplicação da definição de "aço ou outro material equivalente" conforme é 
dada no parágrafo g) da Regra 3 do presente Capítulo, a "exposição ao 
fogo aplicável" deverá ser de acordo com as normas de integridade e de 
isolamento dadas nas tabelas da Regra 20 deste Capítulo. Por exemplo, 
quando é permitido que as divisões tais como os conveses ou as anteparas 
laterais ou de extremidade das casarias possam ter uma integridade ao fogo 
tipo B-0, 11a exposição ao fogo aplicável" deverá. ser de mais hora. 

Nos casos em que uma parte da estrutura é de uma liga de aluminio, 
deverão aplicar-se as seguintes disposições: 

a) o isolamento dos elementos em liga de alumínio, das divisões tipo 
"A" ou "B", com exceção da estrutura que na opinião da Administração não 
sustente cargas, deverá ser tal que a temperatura do núcleo estrutural não 
se eleve a mais de 200°0 (3600FJ acima da temperatura do ambiente, a qual
quer momento da prova de fogo padrão apropriada; 

b) Deverá ser dada especial atenção ao isolamento dos elementos da 
estrutura em liga de alumínio, que fazem parte das colunas, pés de carneiro 
e outras peças estruturais necessárias para suportar as zonas de instalação, 
lançamento e embarque de embarcações de salvamento e balsas salva-vidas, 
bem como ao isolamento das divisões tipo "A" e '"' para garantir. 

(i) que, para essas peças que suportam as áreas de embarcações 
e balsas salva-vidas e as divisões tipo "A", a limitação de tempera
tura especificada no parágrafo a) desta Regra deva aplicar-se ao 
fim de uma hora; e 

(ii) que, para as peças necessárias para suportar as divisões 
tipo "B", a limitação de temperatura especificada no parágrafo a) 
desta Regra deve apllcar-se ao fhn de mela-hora. 

c) os tetos e as gaiútas dos compartimentos de máqUinas de Categoria 
A deverão ser construídos de aço com isolamento adequado e as aberturas, 
se houver, deverão ser convenientemente dispostas e protegidas de modo a 
Impedir a propagação do incêndio. 

REGRA 18 

Zonas verticais principais e zonas horizontais 

a) O casco, a superestrutura e as casarias deverão ser subdivididos em 
·mnas verticais principais por divisões tipo "A. Os degraus e recessos devem 
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ser reduzidos ao mínimo mas, quando necessário, deverão também ser de 
divisões tipo "A". Estas divisões devem ter o grau de isolamento indicado 
pelas tabelas que acompanham a Regra 20 do presente Capitulo. 

b) Na medida do possível, as anteparas que constituem os limites das 
zonas verticais principais acima do convés das anteparas deverão estar no 
mesmo plano vertical que as anteparas estanques de compartimentagem, 
situadas imediatamente abaixo do convés das anteparas. 

C) Essas anteparas deverão estender-se de convés a convés, até o casco 
ou outros ltmites. 

d) Quando uma zona vertical principal é subdividida, por divisões ho
rizontais tipo "A", em zonas horizontais para constituir uma barreira entre 
as zonas do navio que são equipadas com borrifadoras e as que não o são, 
essas divisões deverão estender-se entre as anteparas adjacentes de zonas 
verticais principais e o casco ou os limites exteriores do navio. Elas deverão 
ser isoladas de acordo com os valores de integridade e de isolamento dados 
na tabela 3 da Regra 21l do presente Capítulo. 

e) A bordo dos navios destinados a serviços especiais, tais como o 
transporte de automóveis ou d~ vagões ferroviários, onde a construção de 
anteparas de zonas verticais principais seria incompatível com a finalidade 
do navio, meios equivalentes para controlar ou Umitar o incêndio deverão 
ser previstos e aprovadof:! expressamente pela Administração. Entretanto, 
em navio que possuir compartimentos de categoria especial, qualquer destes 
compartimentos deverá satisfazer às disposições pertinentes da Regra 30 
deste Capítulo, as quais deverão prevalecer sobre quaisquer outros requisi
tos desta Parte do presente Capitulo, em caso de conflito. 

REGRA 19 

Anteparas situadas no interior de uma zona vertical principal 

a) Todas as anteparas, que não devem ser divisões tipo "A", deverão ser 
pelo menos divisões tipo "B" ou "C", conforme prescrito nas tabelas da Re
gra 20 do presente Capítulo. Todas essas divisões poderão ser revestidas de 
materiais combustíveis, de acordo com as disposições da Regra 27 do pre
sente Capitulo. 

bJ Todas as anteparas de corredores que não devam ser do tipo "A", 
deverão ser do tipo "B" e deverão estender-se de convés a convés, com res
salva das seguintes disposições: 

(i) quando a Instalação comporta forros e/ou revestimentos 
contínuos do tipo "B" nos dois lados da antepara, a parte da ante
para situada por trás do forro ou do revestimento contínuo deverá 
ser de um material cuja espessura e composição satisfaçam às nor
mas aplicáveis às divisões do tipo '·B", mas que deverá satisfazer aos 
padrões de integridade do tipo "B", somente naquilo que, na opinião 
da Administração, seja possível e razoável, e 

(ii) quando um navio é protegido por um sistema automático 
de borrifamento que satisfaça às disposições da Regra 12 deste Ca
pítulo, as anteparas de corredores de material do tipo "B" poderão 
terminar num forro instalado no corredor, desde que tal forro seja 
de material cuja espessura e composição satisfaçam às normas 
aplicáveis às divisões do tipo "B". Não obstante às disposições da 
Regra 20 deste Capítulo, tais anteparas e forros deverão satisfazer 
aos padrões de integridade do tipo "B", somente naquilo que a 
Administração julgar possível e razoável. As portas e suas guarni-
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ções situadas nessas anteparas deverão ser de materiais incombus
tíveis. sua construção e instalação deverão dar-lhes resistência ao 
fogo, julgada satisfatória peia Administração. 

c) Todas as anteparas que devam ser do tipo "B", com exceção das an
teparas dos corredores, deverão estender-se de convés a convés e até o cos
tado ou outros limites, a menos que sejam instalados, em ambos os lados 
da antepara, forros e/ou revestimentos contínuos do tipo "B", caso em que 
a antepara poderá terminar no forro ou revestimento contínuo. 

REGRA 20 

Integridade ao joga das anteparas e conveses 

a) A integridade mínima ao fogo de todos os conveses e anteparas de
verá estar não somente de acordo com as disposições particulares da pre
sente Parte, mas também de acordo com as Tabelas 1 a 4 desta Regra. 
Quando as particularidades do arranjo estrutural do navio tornarem dificil 
a avaliação do grau minimo de integridade ao fogo de uma divisão qualquer, 
por meio de tabelas, o valor em questão deverá ser determinado de uma 
maneira julgada satisfatória pela Administração. 

b) Para aplicação das tabelas, dever-s~-á levar em conta as seguintes 
disposições: 

(i) a Tabela 1 se aplica às anteparas que constituem os limites 
de zonas verticais principais ou de zonas horizontais, a Tabela 2 se 
aplica às anteparas que não constituem limites de zonas verticais 
principais nem de zonas horizontais, a Tabela 3 se aplica aos con
veses que constituem degraus nas zonas verticais principais ou li
mites de zonas horizontais e a Tabela 4 se aplica aos conveses que' 
não constituem degraus nas zonas verticais principais nem limites 
de zonas horizontais; 

(ii) para determinar os padrões de integridade ao fogo, aplicá
veis às separações entre compartimentos adjacentes, esses compar
timentos são classificados, de acordo com o risco de incêndio que 
apresentam, nas quatorze categorias abaixo. Quando o conteúdo e 
a utilização de um compart!mcnto são tais que há dúvidas quanto 
à sua classificação para os fins desta Regra, ele deve ser conside
rado como um compartimento incluído numa categoria relevante, a 
qual se aplicam as mais severas disposições quanto à separação. O 
título de cada categoria tem um caráter geral em vez de restritivo. 
O número que percebe o título de cada categoria, entre parênteses, 
refere-se à coluna ou à Hnha correspondente das tabelas. 

C i l Estações de controle 

Compartimentos em que são colocados os geradores de emer-
gência para força e iluminação. 

Casa do Leme e Camarim de Cartas. 
Compartimentos que contêm o equipamento rádio do navio. 
Estações de controle e de detecção de incêndio. 
Estação de controle das máquinas propulsoras, quando situa

das fora do compartimento das máquinas propulsoras. 
Compartimentos que contêm os equipamentos do sistema de 

alarme de incêndio centralizados. 
Compartimentos que contêm as estações e o equipamento do sis

tema centralizado de fonoclama. 
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(2l Escadas 

Escadas interiores, elevadores e escadas rolantes (outras que não 
as inteiramente situadas dentro dos compartimentos de máquinas) 
para uso dos passageiros e da tripulação, bem como os poços que as 
confinam. Neste contexto, uma escada que é confinada num só nível 
pode ser considerada como fazendo parte do compartimento do qual 
não é separada por uma porta de incêndio. 

(3) Corredores 

Corredores de comunicação para uso dos passageiros e da tripu
lação. 

( 4) Estações de manobra e de embarque das embarcações e bal
sas salva-vidas 

Espaços de conveses abertos e passeios cobertos que formam as 
estações de embarque e de lançamento ao mar das embarcações e 
balsas salva-vidas. 

(5) Espaços de conveses abertos 

Espaços de conveses abertos e passeios cobertos não utilizados 
para estações de embarque e de lançamento ao mar das embarca
ções e balsas salva-vidas. 

Espaço aberto situado fora das superestruturas e casarias. 

(6) Compartimentos de acomodações de menor risco de incêndio 

Camarotes que contenham móveis e acessórios apresentando um 
risco limitado de Incêndio. 

Compartimentos de reunião que contenham móveis e acessórios 
que apresentam um risco limitado de incêndio e que ocupem uma 
superfície de convés inferior a 50 metros quadrados (540 pés qua
drados). 

Escritórios e enfermarias contendo móveis e acessórios que apre
sentem um risco Umitado de incêndio. 

f7l Compartimentos de acomodações de risco moderado de in
cêndio 

Os mesmos que para (6), mas com os móveis e acessórios apre
sentando outro risco de incêndio, e não o limitado. 

Compartimentos de reunião contendo móveis e acessórios que 
apresentam um risco limitado de incêndio e que ocupem uma área 
de convés Igual ou superior a 50 metros quadrados (540 pés qua
drados). 

Armários de serviço isolados e pequenos paióis situados nos com
partimentos de acomodações. 

Lojas. 
Salões de projeção e compartimento de armazenagem de filmes 

cinematográficos. 
Cozinhas dietéticas (que não contenham chama nua). 
Armários para material de limpeza <em que não sejam guarda

dos líquidos inflamáveis). 
Laboratórios (em que não sejam guardados líquidos infla

máveis). 
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Farmácias. 
Pequenos secadores (ocupando uma área de convés igual ou in-

ferior a 4 metros quadrados (43 pés quadrados). 
Compartimentos de guarda de valores. 

( 8) Compartimentos de acomodações de maíor risco e Incêndio 

Compartimento de reunião contendo móveis e acessórios, apre-
sentando outro risco de incêndio que não o limitado e que ocupem 
uma área de convés igual ou superior a 50 metros quadrados (43 pés 
quadrados) . 

Barbearias e salões de beleza. 

(9) Sanitários e compartimentos semelhantes 
Instalações sanitárias comuns, tais coma chuveiros, banheiros, 

WC etc. 
Pequenas lavanderias. 
Piscinas cobertas. 
Salas de operações. 
Copas isoladas nos comparUmentos de acomodações. Instalações 

sanitárias particulares deverão ser consideradas como parte do com
partimento em que estão situadas. 

( 10) Tanques, espaços vazios e compartimentos de mdqutnas au
xiliares que têm pouco ou nenhum risco de incêndio. Tanques de 
água rtue fazem parte da estrutura do navio. Espaços vazios e cofer
dames. 

Compartimentos de mãquinas auxiliares que não contenham 
máquinas com sistema de lubrificação sob pressão e onde seja proi
bido o armazenamento de combustíveis, tais como; compartimentos 
contendo as instalações de ventilação e de condicionamento de ar; 
compartimentos do cabrestante e da máquina de leme; comparti
mento do equipamento de estabilização; compartimento dos moto
res de propulsão elétrica; compartimentos que contêm os quadros 
distribuidores elétricos e equipamento puramente elétrico, que não 
sejam transformadores elétricos a óleo (acima de 10 KVA); túneis 
dos eixos e das tubulações: compartimentos de bombas e máquinas 
de refrigeração (que não processem nem usem líquidos Inflamáveis). 

Túneis verticais fechados que servem aos compartimentos aci
ma relacionados. 

Outros túneis verticais fechados, tais como condutos de tubula
ções e de cabos. 

(11) Compartimentos de máquinas auxiliares, compartimentos 
de carga. Compartimentos de categoria especial, tanques de óleo de 
carga e outros tanques de óleo, assim como compartimentos da mes
ma natureza apresentando um risco moderado de incêndio. 

Tanques de óleo de carga. 
Porões de carga, condutos de acesso e escotilhas de carrega

mento. 
Câmaras frigoríficas. 

Tanques de óleo combustível (quando se encontram num com
partímento separado que não contenha máquinas) . 
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Túneis de eixo e de tubulações onde é possível armazenar com
bustíveis. 

Compartimentos de máquinas auxiliares, como na categoria 
{10), que contém máquinas com um sistema de lubrificação sob 
pressão ou nos quais é permitido armazenar combustíveis. 

Estações de recebimento de ó!eo combustível. 

Compartimentos que contêm transformadores elétricos a óleo 
(acima de 10 KVAl. 

Compartimentos que contêm geradores auxiliares acionados por 
turbinas ou máquinas alternativas a vapor e pequenos motores de 
combustão interna de potência de saída de até 112 KW que acionam 
geradores de emergência, bombas de alagamento, ou de incêndio, 
ou do sistema de borrifamento, bombaas de esgoto etc. 

Compartimentos de categoria especial (somente as Tabelas 
1 e 3). 

Túneis verticals fechados que servem para acesso aos comparti
mentos acima relacionados. 

( 12) Compartimentos de mâquinas e cozinhas principais 

Praças de máquinas propulsoras principais (que não os compar
timentos de motores de propulsão elétr!ca) e praças de caldeiras. 

Compartimentos de máquinas auxiliares que não os das Catego
rias (10) e (11). C!_1.le contenham motores de combustão interna ou 
outras unidades que queimem, aoueçam ou bombeiem óleo com
bustível. 

Cozinhas principais e anexos. 
Túneis verticais e envoltórios de acesso aos compartimentos 

acima relacionados. 

03) Paióis, oficinas, copas etc. 

Copas principais não anexas às cozinhas. 

Lavanderias principais. 
Grandes secadores (ocupando uma área do convés superior a 4 

metros quadrados (43 pés quadrados). 
Paióis diversos. 
Depósitos de malas de correio e de bagagem. 

Depósitos de lixo. 

Oficinas (que não fazem parte dos compartimentos de máquinas, 
cozinhas etc.) . 

(14) Outros compartimentos onde são armazenados líquidos in-
flamáveis. 

Paióis de lâmpadas. 

Paióis de tinta. 
Paióis que contêm liquidas inflamáveis (tinturas, medicamen

tos etc.). 

Laboratórios (em que são guardados líquidos inflamáveis). 
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(!li) quando é Indicado um só valor para a integridade ao togo 
de uma divisão entre dois compartimentos, esse valor se aplica a 
todos os casos; 

(iv) quando se determina o grau de Integridade ao fogo de uma 
divisão entre dois compartimentos situados no interior de uma zona 
vertical principal ou de uma zona horizontal não protegida por um 
sistema automático de extinção de incêndio por borrifos, de acordo 
com as disposições da Regra 12 do presente Capítulo, ou entre tais 
zonas das quais nenh 'lma é assim protegida, deve-se aplicar o mais 
elevado dos dois valores indicados nas Tabelas; 

(v) quando se determina o grau de integridade ao fogo de uma 
divis2.o entre dois compartimentos situados no interior de uma zona 
vertical principal ou de uma zona horizontal protegida por um 
sistema automático de extinção de incêndio por borrifos, de acordo 
com as disposições da Regra 12 do presente Capítulo, ou entre tais 
zonas que sejam, tanto uma como a outra, protegidas por esse sis
tema, deve~se aplicar o menor dos dois valores dados nas Tabelas. 
Nos casos em que uma zona protegida por borrifos e uma zona não 
protegida se encontrem no interior de um compartimento de acomo
dações e de serviço, deve-se aplicar à divisão entre as zonas o mais 
Glevado dos dois valores indicados nas Tabelas; 

fvj) quando compartimentos adjacentes estão na mesma ca .. 
tegoria numérica e o número "1" aparecer nas tabelas, não hâ 
necessidade de instalar uma antepara ou um convés entre tais 
compartimentos, se isso for considerado supérfluo pela Adminis-
tração. Assim, por exemplo, na categoria 12 não precisa ser exi-
gida uma antepara entre uma cozinha e suas copas anexas, desde 
que as anteparas e os conveses das copas tenham a integridade 
requerida para a cozjnha. É, contudo, exigida uma antepara entre 
uma cozinha e um compartimento de máquinas, mesmo que ambos 
os compartimentos pertençam à categoria 12; 

(vii) quando o número "2" aparecer nas tabelas pode ser per
mitido o menor grau de isolamento somente se, pelo menos, um 
dos compartimentos adjacentes for protegido por um sistema au
tomático de extinção de incêndio por borrifos, de acordo com as 
disposições da Regra 12 do presente Capítulo; 

(Viii) não obstante as disposições da Regra 19 do presente 
Capítulo, não existem exigências es!)eciais para o material ou a 
integridade ao fogo das anteparas e convêses, quando somente 
um traço aparecer nas Tabelas; e 

Ox) no que concerne aos compartimentos de Categoria 5, a 
Administração deve determinar qual das tabelas 1 ou 2 s~ aplica 
às extremidades das casarias e superestruturas, e qual das tabelas 
3 ou 4 se aplica aos conveses expostos ao tempo. Em nenhum caso 
devem as prescrições das tabelas 1 a 4 em relação à Categoria 5 
exigir a separac;ão por meio de dispositivos de fechamento dos 
compartimentos que, na opinião da Administração, não precisam 
ser separados. 

c) Forros e revestimentos contínuos do tipo "B", fixados respectiva
mente sobre conveses e anteparos, podem ser considerados como contri
buindo no todo ou em parte para o Isolamento e a integridade exigidos. 
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d) Ao aprovar as medidas tomadas na construção tendo em vtsta 
a prevenção de incêndios, deve a Administração levar em consideração o 
risco de transmissão de calor nas interseções e nas extremidades das bar
reiras térmicas exigidas. 
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a! Em todos os compartimentos destinados aos passageiros e à tripu
lação e em todos os compartimentos em que a tripulação é normalmente 
empregada, exceto os compartimentos de máquinas, deverão ser previstas 
escadas lncllnadas e verticais que proporcionem um melo rápido de aban
dono desses compartimentos para o convés de embarque das embarcações 
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e balsas salva-vidas. Devem ser observadas, em particular, as seguintes 
disposições: 

b) 

(i) abaixo do convés das anteparas cada compartimento estan
que ou outro compartimento ou grupo de compartimentos delimita
dos de modo semelhante deverá ser provido de dois meios de aban
dono, dos quais pelo menos um não obrigue a passar por uma porta 
estanque. A Administração poderá, a título excepcional, exigir ape
nas um meio de abandono, levando em conta a natureza e a locali
zação dos compartimentos e o número de pessoas que neles poderão 
normalmente ser alojadas ou empregadas; 

(ii) acima do convés das anteparas, cada compartimento da 
zona vertical principal ou outro compartlmento ou grupo de com
partimentos delimitados de modo semelhante, deverá ser provido 
no mínimo de dois meios de abandono, dos quais pelo menos um 
deverá da r acesso a uma escada que constitua uma saída vertical; 

(iii) pelo menos um dos meios de abandono previstos pelas alí
neas a) (i) e (ii) da presente Regra deverá ser constltuído por uma 
escada de fácil acesso, delimitada por condutos que proporcionem 
um abrigo contínuo contra o fogo desde o nível de sua origem até 
o convés de embarque nas embarcações e balsas salva-vidas corres
pondentes ou até o nível mais elevado servido pela escada, se este 
último for mais elevado. Contudo, quando a Administração tiver, 
em virtude das dispoS'lções da alínea a) (i) da presente Regra, con
cedido uma dispensa, o único meio de abandono deverá proporcionar 
um abandono seguro, julgado satisfatório pela Administra.ção. A 
largura, o número e a continuidade das escadas deverão ser julga
dos satlsfatórios pela Administração; 

(iv) o acesso dos condutos das escadas às áreas de embarque 
das embarcações e balsas salva-vidas, deverá ser protegido de modo 
julgado satisfatório pela Administração; 

(v) os elevadores não deverão ser considerados como consti
tuindo um dos meios de abandono exigidos; 

(Vi) as escadas que servem apenas a um compartimento e a um 
balcão nesse compartimento não deverão ser consideradas como 
constituindo um dos meios de abandono exigidos; 

(vii) se uma estação radiotelegráfica não tiver acesso direto ao 
convés exposto, deverão ser providos, partindo dessa estação, dois 
meios de abandono; e 

{viii) não serão permitidos corredores, sem saída, que tenham 
mais de 13 metros (43 pés). 

(i) Nos compartimentos de categoria especial, o número e a 
disposição dos meios de abandono, situados tanto acima como 
abaixo do convés das anteparas, deverão ser julgados satisfatórios 
pela Administração e, de um modo geral, a segurança das vias de 
acesso ao convés de embarque deverá ser pelo menos equivalente à 
prevista na alínea al (i), (ii), (iii), (!v) e (v) da presente Regra. 

(ii) Um dos meios de abandono dos compartimentos de má
qU'lnas onde a tripulação é normalmente empregada deverá evitar o 
acesso direto a qualquer compartimento de categoria especial. 
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c) Cada compartimento de máquinas deverá ser provido de dois meios 
de abandono que satisfaçam notadamente as seguintes disposições: 

(i) quando o compartimento estiver situado abaixo do convés 
das anteparas os dois meios de abandono deverão consistir em: 

(!) dois conjuntos de escadas de aço, tão separados quanto 
possível, conduzindo a portas, igualmente afastadas uma da outra, 
situadas na parte superior do compartimento e permitindo o acesso 
ao convés correspondente de embarque nas embarcações e balsas 
salva-vidas. Uma dessas. escadas deverá proporcionar um abrigo 
contínuo contra o fogo, a partir da parte inferior do compartimento, 
até uma posição segura situada fora do compartimento, ou 

(2) uma escada de aço que conduza a uma porta situada na 
parte superior do compartimento e que permita o acesso ao convés 
das embarcações e uma porta de aço que possa ser acionada pelos 
dois lados e que proporcione uma V'la segura de abandono para o 
convés de embarque. 

(li) quando o compartimento de máquinas estiver situado aci
ma do convés das anteparas, os dois meios de abandono deverão 
estar tão separados quanto possível e as portas de saída de tais 
meios de abandono deverão ser colocadas de modo a permitir o 
acesso ao convés correspondente de embarque nas embarcações e 
balsas salva-vidas. Quando tais meios de abandono exigirem o uso 
de escadas, as mesmas deverão ser de aço. 

Todavia, nos navios de tonelagem bruta de arqueação inferior a 1.000, 
a Administração pode aceitar apenas um meio de abandono, levando em 
conta a largura e a disposição da parte superior do compartimento, e nos 
navios de tonelagem bruta de arqueação igual ou superior a 1000, a Admi
nistração poderá aceitar que o compartimento comporte somente um meio 
de abandono, com a condição que uma porta ou uma escada de aço cons
titua uma saída segura para o convés das embarcações, levando na devida 
conta a natureza e a localização do compartimento e o fato de serem ou 
não empregadas pessoas nesses compartimentos. 

REGRA 22 
Proteçfio das Escadas e Elevadores nos Compartimentos 

de Acomodações e de Servlço 

a) Todas as escadas deverão ser constituídas de armação de aço, exceto 
quando a Administração aprovar o uso de outros materiais equivalentes e 
deverão estar dentro de condutos constituídos por divisões do tipo "A", 
bem como serem providas de meios eficazes de fechamento de todas as 
aberturas, com exceção de que: 

(i) uma escada que ligue somente dois conveses não necessita 
ser provida de conduto, desde que a integridade do convés atraves
sado pela escada seja mantida por meio de anteparas ou de portas 
adequadas em uma coberta entre os dois conveses. Quando a escada 
for fechada ao nível da coberta o conduto deverá ser protegido da 
maneira prevista para os conveses nas tabelas que figuram na Regra 
20 do presente Capitulo: 

(ii) as escadas pod·erão ser instaladas sem condutos em com
partimentos públicos, desde que fiquem completamente no interior 
desses compartimentos. 

bJ Os condutos das escadas deverão ter comunicação direta com os 
corredores e deverão ter uma área suficiente para eV'ltar o congestiona-
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menta, levando em conta o número de pessoas suscetíveis de os utilizar 
em caso de emergência. Tanto quanto possível, os condutos das escadas não 
deverão dar acesso direto aos camarotes, armários de serviço ou outros 
compartimentos fechados que contenham materiais combustíveis e nos 
quais exista risco de se originar um incêndio. 

c) Os túnels verticais dos elevadores deverão ser instalados de modo 
que impeçam a passagem de fumaça e chamas de uma coberta para outra 
e deverão ser providos de meios de fechamento para controlar as corren
tes de ar e a fumaça. 

REGRA 23 
Aberturas nas Divisões Tipo •t A" 

a) Quando as divisões Tipo "A" forem pe~furadas para passagem de 
cabos elétricos, canalizações túneis verticais etc. ou vigas, vaus ou outros 
elementos estruturais,_ deverão ser tomadas disposições para que não seja 
comprometida sua resistência ao fogo, sujeitas às disposições do parágrafo 
g) da presente Regra. 

b) Quando, por necessidade, um conduto de ventilação passar através 
da antepara de uma zona vertical principal, deverá ser instalada adjacente 
à antepara uma válvula de borboleta contra incêndio, de fechamento auto
mático à prova de falhas. A válvula de borboleta deverá também poder ser 
fechada manualmente de cada lado da antepara. Sua posição de manobra 
deverá ser facilmente acessível e marcada com tinta vermelha refletora. 
O duto entre a antepara e a válvula de borboleta deverá ser de aço ou 
outro material equivalente e, se necessário, ter um grau de isolamento que 
atenda às disposições do parágrafo a) da presente Regra. A válvula de bor .. 
boleta dever:\ ser provlda. pelo menos num lado da antepara de um indi
cador bem visível que mostre -se a válvula está na posição aberta. 

c) Com exceção das escotilhas situadas entre os compartimentos de 
carga, compartimentos de categoria especial, paióis e compartimentos de 
bagagem e entre estes compartimentos e os conveses abertos, todas as 
aberturas deverão ser providas. de dispositivos de fechamento fixados per
manentemente e que tenham resistência ao fogo pelo menos igual à das 
d'l visões nas quais são instalados. 

d) Todas as portas e armações de portas das divisões do tipo "A", bem 
como os dispositivos que permitem manter estas portas fechadas, deverão 
ser construídos de modo a oferecer resistência ao fogo e à passagem de 
fumaça e de chamas eQuivalente, tanto quanto possível, à das anteparas 
nas quais as portas estão situadas. Estas portas e esquadrias deverão ser 
construídas de aço ou outro material equivalente. As portas .estanques não 
necessitam isolamentos. 

eJ Cada uma destas portas deverá poder ser aberta e fechada, de cada 
lado da antepara, por uma só pessoa. 

f J As portas de incêndio situadas nas anteparas das zonas verticais 
principais e nos condutos das escadas, que não as portas estanques de 
comando mecânico ou as que ficam normalmente fechadas, deverão ser 
providas de dispositivos de fechamento automático, capazes de funcionar 
com uma inclinação desfavorável de 3,5 graus. A velocidade de fechamento 
da porta deverá, se necessário, ser controlada para evitar expor o pessoal 
a um perigo indevido. Todas estas portas, exceto as que ficam_ normal
mente fechadas, deverão poder ser manobradas, simultaneamente ou em 
grupos, de uma estação de controle e também, separadamente, de uma 
posição situada ao nível da porta. O mecanismo de liberação deverá ser 
projetado de modo que a porta se feche automaticamente no caso de uma 
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falha no sistema de comando, entretanto, são consideradas aceitáveis para 
este fim as portas estanques acionadas por servo-mecanismos. 

Não é permitida a instalação de dispositivos de retenção que não 
possam ser controlados de uma estação de controle. As portas duplas de 
"vaivém", quando autorizadas, deverão ser providas de dispositivos de 
fechamento que sejam automaticamente acionados pela operação do siste
ma de liberação das portas. 

g) Quando um compartimento for protegido por um dispositivo auto
mãtlco de borrifamento que satisfaça à Regra 12 do presente Capítulo ou 
equipado com um forro continuo do tipo "B", as aberturas prati-cadas nos 
conveses que não formam degraus nas zonas verticais principais nem cons
tituam limites de zonas horizontais deverão ter um fechamento razoavel
mente estanque a tais conveses, deverão ter o grau de integridade ao fogo 
previsto para as divisões do tipo "A", na medida em que a Administração 
julgue razoá v e! e possível. 

h) As disposições que prevêem uma integridade ao fogo do tipo "A" 
para as divisões que constituem os limites exteriores do navio não se apli
cam a separações de vidro, janelas de vigias. Elas também não se apl'lcam 
às portas exteriores das superestruturas e casarias. 

REGRA 24 

Aberturas na.s Divisões Tipo "B" 

a) Quando as divisões do tipo "B" são perfuradas para a passagem de 
cabos elétricos, tubos, túneis verticais, condutos etc., ou para instalação de 
terminais de ventilação, aparelhos de iluminação ou outros dispositivos 
S'lmilares, deverão ser tomadas providências para que sua resistência ao 
fogo não seja comprometida. 

bJ As portas e suas armações situadas nas divisões tipo "B", bem como 
seus dispositivos de fechamento, deverão oferecer resistência ao fogo equi
valente, tanto quanto possível, à das divisões, com a exceção de que poderão 
ser permitidas aberturas de ventilação na parte inferior dessas portas. As 
aberturas feitas nas portas ou sob as mesmas deverão ter uma superfície 
líqU"ida total que não ultrapasse 0,05 metro quadrado (78 polegadas qua
dradas} e as praticadas numa porta deverão ser providas de uma grade de 
material não combustível. As portas deverão ser incombustíveis. 

c) As disposições concernentes à aplicação das normas de integridade 
ao fogo do tipo "B" às divisões que constituem os limites exteriores do 
navio não se aplicam às separações de vidro, janelas e vigjas nem às portas 
exteriores das superestruturas e casarias. 

dJ Quando estiver instalado um dispositivo automático de borrifamen
to, de acordo com as disposições da Regra 12 do presente Capítulo: 

(i) as aberturas praticadas nos conveses que não formam 
degraus nas zonas verticais principa:ls e que não constituem limites 
das zonas horizontais deverão ter um fechamento razoavelmente 
estanque e o grau de integridade ao fogo previsto para as diVisões 
do tipo "B", na medida em que a Administração o julgue razoável 
e passive!, e 

(ii) as aberturas praticadas nas anteparas de corredores do 
tipo "B" deverão ser protegidas de acordo com as disposições da 
Regra 19 do presente Capítulo. 
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REGRA 25 

Sistemas de Ventilação 

a) De um modo geral, os ventiladores deverão ser dispostos de modo 
que os condutos que desembocam em vários compartimentos pennaneçam 
no interior da mesma zona vertical principal. 

b) Quando os sistemas de ventilação atravessam conveses, deverão ser 
tomadas medidas, além das previstas na Regra 23 deste Capítulo com re
lação à integridade ao fogo dos conveses, para reduzir o risco de passagem 
de fumaça e de gases quentes de uma coberta para outra, através desses 
condutos de ventilação. Além dos requisitos de isolamento da presente 
Regra, o isolamento dos condutos verticais deverá, se necessário, satisfazer 
às tabelas pertinentes da Regra 20 do presente Capítulo. 

c) Todos os orifícios principais de entrada e safda de ar deverão poder 
ser fechados do lado de fora do compartimento a que servem. 

d) Exceto nos compartimentos de carga, os materiais utilizados para a 
construção dos condutos de ventilação deverão ser os seguintes: 

(i) para os dutos cuja seção não seja inferior a 750 centímetros 
quadrados (116 polegadas quadradas) e todos os dutos verticais que 
servem a mais de um compartimento em cobertas; aço ou outro 
material equivalente; 

(i!) para os dutos de menos de 750 centímetros quadrados ( 116 
polegadas quadradas) de seção: materiais incombustíveis: É neces
sário assegurar a integridade ao fogo das divisões tipo "A" ou "B", 
quando elas são atravessadas por esses dutos; e 

(iii) dutos de pequeno comprimento, não ultrapassando de um 
modo geral 2 metros (79 polegadas) nem 200 centímetros quadrados 
(31 polegadas quadradas) de seção, não precisam ser incombusti
veis, desde que sejam preenchidas todas as seguintes condições. 

(1) o duto seja construído de um material que apresente, na 
opinião da Administração, um reduzido risco de incêndio; 

(2) o duto seja utilizado somente na extremidade do dispositivo 
de ventilação; 

(3) o duto não se localize a menos de 60 centímetros (24 pole
gadas) , medidos ao longo de seu comprimento, de uma abertura 
praticada em uma divisão do tipo 11A" ou "B", incluindo forros 
contínuos do tipo "B". 

e) Quando o conduto de uma escada é ventilado, o duto ou dutos de 
ventilação (se houver) deverão ser ligados diretamente ao compartimento 
dos ventiladores, independentemente de outros dutos do sistema de ventila
ção, não devendo servir a quaisquer outros compartimentos. 

j) Todos os aparelhos de ventilação mecânica, com exceção dos ventila
dores dos compartimentos de máquinas e de carga, bem como dos dispositi
vos suplementares de ventilação que possam ser prescritos na aplicação do 
parágrafo h) da presente Regra, deverão ser equipados de comandos 
agrupados de maneira que se possam parar todos os ventiladores de duas 
posições que estejam o mais distante possível uma da outra. Dever-se-á 
também agrupar os comandos principais dos aparelhos de ventilação me-



SENADO FEDERAL 95 

cânica que servem aos compartimentos de máquinas, de maneira que eles 
possam ser manobrados de duas posições, sendo que uma delas deve se 
achar no exterior dos compartimentos em questão. 

Os ventiladores dos dispositivos de ventilação mecânica que servem aos 
compartimentos de carga deverão poder ser parados de uma posição segura, 
situado no exterior de tais compartimentos. 

g) Os dutos de exaustão dos fogões das cozinhas deverão ser constitui
dos por divisões do tipo "A", quando atravessarem os compartimentos de 
acomodações ou os compartimentos que contenham materiais combustíveis. 
Cada duto de exaustão deverá ser provido de: 

(i) um filtro de gordura que possa ser facilmente removido 
para limpeza; 

(ii) uma válvula de borboleta contra incêndio, situada na extre
midade inferior do conduto; 

(iii) dispositivos, acionáveis de dentro da cozinha, para parar 
o ventilador de exaustão de ar viciado; e 

Ov) uma instalação fixa que perm•itn. .extinguir um incêndio 
dentro do duto. 

h) Deverão ser tomadas, em relação às estações de controle situadas 
fora dos compartimentos de máquinas, todas as medidas possíveis, para ga
rantir uma ventilação e uma visibilidade permanente e para remover a 
fumaça, de modo que, em caso de incêndio, as máquinas e os aparelhos 
que ali se encontram possam ser supervisionados e continuem a funcionar 
eficazmente. Deverão ser proporcionados dois meios distintos para a ali
mentação de ar d~:sses compartimentos, as entradas de ar correspondentes 
deverão ser dispostas de modo que reduzam ao mínimo o risco de introdução 
de fumaça, simultaneamente nas duas entradas. A critério da Administra
ção tais disposições não precisam ser aplicadas às estações de controle 
situadas num convés aberto ou abrindo para esse convés e nos casos em 
que os dispositivos de fechamento locais sejam igualmente eficazes. 

i) Os dutos destinados à ventilação dos compartimentos de máquinas 
de Categoria "A" não deverão, como regra geral, passar por compartimen
tos habitáveis, compartimentos de serviço ou estações de controle. Contudo, 
a Administração poderá permitir que sejam dispensadas estas disposições 
nos seguintes casos: 

(i) os dutos são construídos de aço e isolados de acordo com a 
norma A-60; e 

(ii) os dutos são construídos de aço, providos de uma válvula 
de borboleta automática contra incêndio, próxima da divisão que 
atravessam, isolados, de acordo com a norma A-60, desde o com
partimento de máquinas até um ponto situado pelo menos a 5 me
tros 06 pés) além da válvula de borboleta contra incêndio. 

j) Os condutos destinados à ventilação dos compartimentos habitáveis, 
compartimentos de serviço ou das estações de controle não deverão, como 
regra geral, atravessar os compartimentos de máquinas de Categoria "A". 
Contudo, a Administração poderá permitir que sejam dispensadas estas 
disposições, desde que os dutos sejam de aço e que as válvulas automáticas 
de incêndio sejam instaladas nas proximidades das anteparas atravessadas. 
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REGRA 26 

Janelas e Vigias 

a) Todas as janelas e vigias abertas no interior dos compartimentos de 
acomodações, dos compartimentos de serviço e das estações de controle que 
não sejam aquelas a que se aplicam as disposições do parágrafo h) da Regra 
23 e do parágrafo c) da Regra 24 do presente Capítulo deverão ser cons
truídas de modo que atendam às prescrições~ de integridaJe das anteparas 
em: que estão instaladas. 

b) Não obstante as disposições das tabelas da Regra 20 do presente 
Capitulo: 

(i) todas as janelas e vigias abertas nas anteparas que separam 
do exterior os compartimentos habitáveis, os compartimentos de 
serviço e as estações de controle. deverão ser construídas de ar
mações de aço ou outro material adequado. O vidro deverá ser reti
do por um rebordo ou cantoneiras metálicas; e 

(ii) deverá ser dada especial atenção à Integridade ao fogo das 
janelas e vigias que fiquem situadas em frente ou em baixo das 
áreas abertas ou fechadas das embarcações e balsas salva-vidas e 
colocadas de tal sorte que sua falta de resistência ao fogo, em caso 
de incêndio, causaria o risco de comprometer as operações de lan
çamento à água e de embarque. 

REGRA 27 
Utilização Restrita dos Materiais Combustíveis 

a) Exceto nos compartimentos de carga, compartimentos de bagagens, 
depósitos de malas do correio e câmaras refrigeradas dos compartimentos 
de serviço, todos os revestimentos, pisos, forros e isolamentos deverão ser 
de material incombustível. As anteparas e conveses parciais que subdividem 
um compartimento para fins utilitários ou decorativos deverão ser também 
de materiais incombustíveis. 

b) As telas anticondensação e os produtos adesivos utilizados para o 
isolamento dos dispositivos de resfriamento e isolamento das tubulações 
desses dispositivos não necessitam ser incombustíveis, mas deverão ser em 
quantidade tão limitada quanto possível e sua superfície exposta deverá 
ter um grau de resistência à propagação das chamas considerado satisfa
tório pela Administração. 

c) No interior de todos os compartimentos habitáveis e de serviço, as 
anteparas, os revestimentos e os forros poderão ter um laminado combustí
vel que não deverá exceder 2 milimetros (1/12 polegada) de espessura, 
exceção feita aos corredores, condutos de escadas e estações de controle 
onde não deverão ter mais de 1,5 milímetros (1/17 polegada) de espessura. 

d) o volume total dos elementos combustíveis: forros, molduras, deco
rações e laminados em qualquer compartimento de acomodações ou com
partimento de serviço não deverá exceder wn volume equivalente ao de um 
laminado de 2,5 mllimetros (1/10 polegada) de espessura que recubra a 
superfície total àas paredes e tetas. No caso de navios equipados com um 
sistema automático de borrifamento, de acordo com as disposições da 
Regra 12 do presente Capítulo, o volume acima poderá incluir alguns 
materiais combustíveis utilizados para a fixação das anteparas do tipo "C". 
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e) Todas as superfícies expostas dos corredores e dos condutos das esca
das e as dos espaços ocultos ou inacessíveis nos compartimentos habitáveis 
e de serviço e nas estações de controle deverão ter características de baixa 
propagação de chamas. ( 'l 

f) O mobiliário nas passagens e condutos de escadas deverã ser redu
zido ao mínimo. 

g) Tintas, vernizes e outros produtos utilizados sobre as superficles 
interiores expostas não deverão apresentar um risco de incêndio julgado 
escessivo pela Administração e não deverão ser capazes de produzir quan
tidades excessivas de fumaça ou de outras matérias tóxicas. 

h) As coberturas primárias dos conveses, se aplicadas dentro dos com
partimentos habitáveis e de serviço e das estações de controle, deverão ser 
de materiais aprovados, que não se inflamem facilmente nem apresentem 
o risco de se tornarem tóxicos ou de explodirem em temperaturas eleva
das. ( *"') 

i) As costas para papéis deverão ser feitas de materiais incombustiveis 
e com lados e fundos maciços. 

REGRA 28 

Detalhes Diversos 

Disposições aplicáveis a todas as Partes do Navio 

a) As canalizações que atravessam as divisões tipo "A" ou "B" deverão 
ser de um material aprovado pela Administração, levando em conta a 
temperatura a que essas divisões poderão suportar. As canalizações de óleo 
ou de combustível liquido deverão ser de um material aprovado pela Admi
nistração, levando em conta o risco de incêndio. Os materiais prontamente 
tornados ineficientes pelo calor não deverão ser empregados na construção 
de embornais exteriores, descargas de sanitários e outras saídas para o 
mar situadas próximas da linha d'água e onde uma falha de material, em 
caso de incêndio, causaria o perigo de alagamento. 

Disposições aplicáveis aos Compartimentos de Acomodações, 
Compartimentos de Serviço, Estações de Controle, Corredores e Escadas 

b) 
(i) Os espaços de ar situados atrás dos forros, painéis ou reves

timentos deverão ser convenientemente divididos por guarda-fogos 
bem ajustados para eVitar a tiragem. O afastamento desses guarda
fogos não deverá exceder 14 metros (46 pés). 

(ii) Na dlreção vertical, tais espaços, Inclusive os situados atrás 
dos revestimentos das escadas, dos túneis verticais, etc., deverão 
ser fechados em cada convés. 

c) A construção dos forros e das anteparas deverá ser tal que seja 
possível, sem comprometer a eficiência da proteção contra incêndio, que as 
patrulhas de incêndio detectem qualquer fumaça proveniente dos espaços 
ocultos e inacessíveis, exceto quando, na opinião da Administração, não 
houver r1sco de vir a se declarar um incêndio nesses espaços. 

(* J Convém reportar-se às dlretrlzes concernentes à Avaliação de Riscos de Ineêndlo apre
sentadas pelos materiais, adota.das pela Organização (Resolução A.l66 (ES. IV). 

( u J Convém reportar-se àiS dtretr.tzes provJsórtas aperte1çoadas sobre m; métodos de testes 
aplicáveis às Coberturas Principais de Convés, adotadas pela Organização (ResoluçAo 
A.214 {Vll). 



98 DECRETOS LEGISLATIVOS - 1980 

RJEGRA 29 

Sistemas Automáticos de Borritamento, Alarme 
e Detecção de Incêndio ou Sistemas Automáticos de Alarme 

e Detecção de Incêndio 

Em qualquer navio a que esta Parte se aplique, no Interior de cada 
uma das zonas verticais ou horizontais, em todos os compartimentos habi
táveis e de serviço e, quando for considerado necessário pela Administração, 
nas estações de controle, com exceção dos compartimentos que não apre
sentem risco substancial de incêndio (tais como espaços vazios, comparti
mentos sanitários, etc.) deverá ser provida uma das seguintes Instalações: 

(I) Um sistema automático de borrlfamento, de alarme e de 
detecção de incêndio, de um tipo aprovado, de acordo com as dispo
sições da Regra 12 do presente Capítulo e cuja Instalação e dispo
sição proporcionem a proteção de tais compartimentos; ou 

(11) Um sistema automático de alarme e detecção de Incêndio, 
de um tipo aprovado, de acordo com as disposições da Regra 13 do 
presente Capítulo e cuja Instalação e disposição permitam detectar 
a presença de um incêndio em tais compartimentos. 

REGRA 30 

Proteção dos Compartimentos de Categoria Especial 

Dtspostç/Jes aplicáveis aos Compartimentos de Categoria Especial 
situados acima ou abaixo do Convés das Anteparas 

a) Generalidades 

(I) As disposições da presente Regra se baseiam no princípio de 
que a divisão normal em zonas verticais principais poderá chocar
se com dtflculdades práticas no caso dos compartimentos de cate
goria especial e que se deva, por conseguinte, dar a estes compar
timentos uma proteção equivalente por meio de zonas horizontais 
e dispositivos fixos, eficazes, de extinção de incêndio. Para fins da 
presente Regra, essas zonas horizontais poderão estender-se a mals 
de um convés, desde que a sua altura total não exceda 10 metros 
(33 pés). 

(li) Todas as disposições das Regras 23 e 25 deste Capitulo, 
visando preservar a Integridade das zonas verticais, aplicam-se 
igualmente aos conveses e anteparas que constituam os limites 
entre as zonas horizontais, bem entre estas zonas e o resto do 
navio. 

b) Proteção Estrutural 

(I) As anteparas que constituem os limites verticais dos com
partimentos de categoria especial deverão ser Isoladas do modo 
previsto para os compartimentos da Categoria 11 na Tabela 1 da 
Regra. 20 do presente Capitulo, e as anteparas que constituem os 
limites horizontais, do modo previsto para os compartimentos da 
categoria 11 na Tabela 3 daquela Regra. 

(ii) Deverão ser Instalados Indicadores no passadiço, os quais 
deverão indicar quando qualquer porta de acesso ou de saída de um 
compartimento de categoria especial estiver fechada. 
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c) Dispositivos Fixos de Extinção de Incêndio. (*) 

Todos os compartimentos de categoria especial deverão ser providos de 
uma instalação fixa de borrifamento de água sob pressão, de comando ma
nual, de um tipo aprovado, que deverá proteger todas as partes dos con
veses e das plataformas para veículos, se as houver, nestes compartimen
tos. Contudo, a Administração poderá permitir o uso de qualquer outro 
sistema fixo de extinção de incêndio, se tiver sido provado, numa prova 
em escala real, simulando um incêndio de gasolina derramada num com
partimento de categoria especial, que este dispositivo não é menos eficaz 
no controle de incêndios que possam ocorrer neste tipo de compartimento. 

d) Patrulhas e Detecção 

(i) Deverá ser mantido nos compartimentos de categoria espe
cial um sistema eficiente de patrulha. Em qualquer um desses com
partimentos em que o serviço de patrulha de incêndio não for 
permanentemente mantido durante a viagem, deverá ser instalado 
um dispositivo automático de detecção de incêndio, de um modelo 
aprovado. 

(ii) Deverão ser providos, na medida do necessário, alarmes 
manuais contra incêndio em todos os compartimentos de catego
ria especial, especialmente nas proximidades da saída de tais com
partimentos. 

e) Equipamento de Extinção de Incêndio 

Deverão ser providos em cada compartimento de categoria especial: 
(i) um certo número de tomadas de incêndio com mangueira e 

esguicho universal, de um tipo aprovado, dispostas de modo que 
todas as partes desses compartimentos possam ser atingidas pelo 
menos por dois jatos d'água provenientes de duas mangueiras 
ligadas a tomadas diferentes e cujos comprimentos sejam de uma 
única seção cada; 

(ii) pelo menos três aplicadores de neblina; 

(iii) uma unidade aplicadora portátil, de acordo com as dispo
sições da Regra 7 d) do presente Capítulo, devendo haver a bordo, 
pelo menos, duas dessas unidades utilizáveis nesses compartimen
tos, e 

(iv) extintores portáteis de um tipo aprovado, em número con
siderado suficiente pela Administração. 

f) Sistemas de Ventilação 

(i) Deverá ser instalado nos compartimentos de categoria espe
cial um sistema eficaz de ventilação mecânica que permita que o ar 
seja renovado pelo menos dez vezes por hora. Este sistema deverá 
ser absolutamente independente de outros e deverá funcionar per
manentemente quando existirem veículos nos compartimentos em 
questão. A Administração poderá exigir que o ar seja renovado com 
mais freqüência durante a carga e descarga de veículos. 

(ii) A ventilação deverá ser tal que permita evitar a estratifi
cação do ar e a formação de bolsões de ar. 

----,--
(') Convém reportar-se à. Recomendação relativa aos Dispositivos Fixos de Extlnçâo de 

Incêndio nos Compartimentos de categoria .Especial, adots.da pela Organtzaç!l.o (Re
solução A. 123 (VI). 
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(li!) Deverá ser provido no passadiço um dispositivo que Indi
que qualquer perda ou redução da capacidade de ventilação exigida. 

Dlspasiç6es Suplementares Aplicáveis Somente aos Compartimentos 
de Categoria Especial Situadas Acima do Convés das Anteparas 

g) !Embornais 

Em vista da séria perda de estabilidade que poderia resultar da acumu
lação de grandes quantidades de água no convés ou conveses em conse
qüência do funcionamento do dispositivo de borrlfamento de água sob 
pressão, deverão ser instalados embornais de modo a assegurar que essa 
água seja rapidamente descarregada diretamente para o mar. 

h) Precauções contra a Ignição de Vapores Inflamáveis. 

(i) O equipamento e notadamente o equipamento e os cabos 
elétricos, que possam constituir uma fonte de ignição de vapores 
inflamáveis, deverão ser instalados pelo menos 450 milímetros (18 
polegadas) acima do convés. Contudo, se a Administração consi
derar que a instalação do equipamento e dos cabos elétrlcos num 
nível inferior é necessária para a operação com segurança do navio, 
eles deverão ser de um tipo aprovado para uso numa mistura 
explosiva de gasolina e ar. O equipamento elétrico instalado a mais 
de 450 mllímotios (18 polegadas) acima do convés deverá ser de 
um tipo fechado e protegido, de modo a impedir o escapamento 
de centelhas. Os conveses abrangidos por esta disposição são aque
les em que são transportados veículos e onde haja normalmente o 
perigo de se acumularem vapores explosivos. 

(!!) Quando o equipamento e os cabos elétricos forem instala
dos em condutos de descarga de ar viciado, eles deverão ser de um 
tipo aprovado para uso em misturas explosivas de gasolina e ar e a 
extremidade do conduto deverá se achar num local onde não exista 
nenhum perigo devido a outras fontes possíveis de ignição. 

Disposições Suplementares Aplicáveis Somente aos Compartimentos 
de Categoria Especial Situados Abaixo do Convés das Anteparas 

l) Esgoto e Drenagem dos Porões 

Em vista da séria perda de estabilidade que poderia resultar da acumu
lação de grandes quantidades de água no convés ou na parte superior do 
tanque, em conseqüência do funcionamento do sistema fixo de borrifamen
to de água sob pressão, a Administração poderá exigir a instalação de dis
positivos de esgoto e drenagem além dos previstos na Regra 18 do Capítulo 
II-1 da presente Convenção. 

i> Precauções contra a Ignição de Vapores Inflamáveis 

(i) O equipamento e os cabos elétricos, se instalados, deverão 
ser de um tipo adequado para uso em misturas explosivas de gaso
lina e ar. Não deverá ser permitido o emprego de outro equipamen
to que possa constituir uma fonte de Ignição de vapores inflamáveis. 

(ti) O equipamento e os cabos elétricos, se instalados num con
duto de descarga de ar viciado, deverão ser de um tipo aprovado 
para uso em misturas explosivas de gasolina e ar e a saída de qual
quer conduto de descarga deverá iicar situada num local em que 
não exista qualquer perigo devido a outras possíveis fontes de 
ignição. 
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REGRA 31 
Proteção dos Comparttmentos de Carga que não sejam Compartimentos 

de Categoria Especial, que contenham Veiculas a Motor 
com Combustível em seus Tanques para sua própria Propulsão 

Em todos os compartimentos de carga que não sejam compartimentos 
de categoria especial, que contenham veículos a motor combustível em seus 
tanques para sua própria propulsão, deverão ser satisfeitas as seguintes 
disposições: 

a) Detecção de Incéndto 

Deverá ser provido um sistema aprovado de alarme de detecção de 
incêndio. 

b) Sistemas de Extinção de Incêndio 

(i) Deverá ser instalado um sistema fixo de extinção de incên
dio por meio de gás, de acordo com as disposições da Regra 8 do 
presente Capítulo, com exceção de que, se for instalado um sistema 
a gás carbônico, a quantidade de gás disponive! deverá ser suficiente 
para l:berar um volume de gás igual, pelo menos, a 45 por cento do 
volume bruto do maior dos compartimentos de carga desse tipo 
que possa ser tornado estanque ao gás. Os arranjos deverão ser 
tais que assegurem uma chegada rápida e eficaz ao compartimento. 
Poder-se-á instalar qualquer outro sistema de extinção por meio de 
gás ou de espuma de alta expansão, desde que ele proporcione uma 
proteção equivalente. 

(ii) Deverão ser providos extintores portáteis em cada um des
ses compartimentos, em número considerado suficiente pela Admi
nistração. 

c! Sistemas de Ventilação 

(i) Deverá ser provido em cada um desses compartimentos de 
carga um eficaz sistema de ventilação mecânica que permita a 
renovação do ar pelo menos 10 vezes por hora. Esse sistema deverá 
ser absolutamente independente dos outros e deverá funcionar per
manentemente quando se encontrarem veículos nesses comparti
mentos. 

(ii) A ventilação deverá ser tal que impeça a estratificação 
do ar e a formação de bolsões de ar. 

(iii) Deverá ser provido um dispositivo no passadiço que assi
nale qualquer perda ou redução da capacidade da ventilação exi
gida. 

d! Precauções contra a Ignição de Vapores Inflamáveis 

(i) O equipamento e os cabos elétricos, se instalados, deverão 
ser de um tipo adequado para uso em misturas explosivas de gaso
lina e ar. Não deverá ser permitido o emprego de outro equipamen
to que possa constituir uma fonte de ignição de vapores inflamáveis. 

(ii) O equipamento e os cabos elétricos, se instalados num con
duto de descarga de exaustão de ar, deverão ser um tipo aprovado, 
tendo em vista sua utilização em misturas explosivas de gasolina 
e ar e a extremidade do conduto deverá achar-se num local em 
que não exista nenhum perigo devido a outras possíveis fontes de 
ignição. 
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REGRA 32 

Manutenção de Patrulhas de Incêndio, etc. 
e Instalação de Material de Extinção de Incêndio 

a) Serviço de Patrulha e Dispositivos de Detecção de Incêndio, Sistemas 
de Alarme e Sistemas de Alto-falantes 

(i) Deverá ser mantido um serviço eficaz de patrulha, de modo 
que possa ser prontamente percebido qualquer início de incêndio. 
Todos os membros do serviço de patrulha deverão estar familiari
zados com o navio, bem com a localização e o funcionamento do 
material que possam ser chamados a utilizar. 

(ii) Deverão ser instalados alarmes manuais em todos os com
partimentos de acomodações e de serviço, para permitir que o pes
soal da patrulha dê imediatamente o alarme ao passadiço ou à es
tação principal de controle de incêndio. 

(iii) Deverá ser Instalado um sistema aprovado de alarme de 
incêndio ou de detectores de incêndio para indicar automaticamen
te em um ou mais locais ou estações adequadas a existência ou 
sinais de incêndio, bem como sua localização em qualquer compar
timento de carga que, na opinião da Administração, não seja aces
sível ao serviço de patrulha, exceto quando a Administração consi
dere que o navio efetua viagens de tão curta duração que seria 
pouco razoável aplicar este requisito. 

Uv) O navio deverá, durante toda a duração da travessia e da 
estadia nos portos (exceto quando fora de serviço), ser tripulado 
e equipado de modo a garantir que qualquer alarme de incêndio 
seja imediatamente recebido por um membro responsável da tri
pulação. 

(v) Deverá ser instalado um alarme especial, manobrado do 
passadiço ou de uma eStação de controle, para tocar reunir para 
a tripulação. Este alarme poderá fazer parte do sistema de alarme 
geral do navio mas deverá poder funcionar independentemente 
do alarme previsto para os compartimentos de passageiros. 

(vi) Deverá ser Instalado em todos os compartimentos habitá
veis, de serviço e estações de controle um sistema de alto-falantes 
ou qualquer outro dispositivo eficaz de comunicações. 

b) BGmbas de Incêndio e Sistemas de Redes Principais de Incêndio 

Todo nav:o deverá ser provido de bombas de incêndio, de redes prin
cipais de incêndio, de tomadas de incêndio e mangueiras, de acordo com 
as disposições da Regra 5 deste Capítulo e deverá satisfazer às seguintes 
prescrições: 

(i) Um navio de tonelagem bruta de arqueação igual ou supe
rior a 4.000, deverão ser providas pelo menos três bombas de incên
dio independentes e num navio de tonelagem bruta de arqueação 
inferior a 4. 000, pelo menos duas dessas bombas de incêndio. 

(ii) Num navio de tonelagem bruta de arqueação igual ou supe
rior a 1. 000, as caixas de mar, as bombas de incêndio e as fontes 
de energia que as acionam deverão ser dispostas de modo a evitar 
que um incêndio que se declare em qualquer um dos compartimentos 
possa por todas as bombas de incêndio fora de serviço. 
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(Iii) Num navio de tonelagem bruta de arqueação igual ou su
perior a 1. 000, as bombas, as redes principais e as tomadas de incên
dio deverão ser dispostas de modo que pelo menos um jato d'água 
eficaz, de acordo com as disposições do parágrafo C) da Regra 5 
do presente Capitulo, possa ser imediatamente obtido a partir de 
qualquer uma das tomadas de incêndio situadas no interior do 
na via. Deverão ser também tomadas providências para assegurar 
um débito d'água continuo pela partida automática de uma das 
bombas de incêndio exigidas; e 

(!v) Num navio de tonelagem bruta de arqueação inferior a 
1.000, a instalação deverá atender às condições impostas pela Admi
nistração. 

c) Tomadas de Incêndio, Mangueiras e Esguichos 

(i) O navio deverá ser provido de mangueiras de incêndio em 
número e de diâmetro julgados satisfatórios pela Administração. 
Deverá ter pelo menos uma mangueira para cada uma das to·madas 
de incêndio prescritas no parágrafo dJ da Regra 5 deste Capítulo e 
essas mangueiras só deverão ser utilizadas para extinção de incên
dio ou por ocasião dos exercícios de incêndios e vistorias. 

(ii) Nos compartimento-s de acomodações, nos de serviços e nos 
de maquinas, o número e a posição das tomadas de incêndio deve
rão ser tais que possam ser satisfeitas as disposições do parágrafo 
dJ da Regra 5 do presente Capítulo, quando todas as portas estan
ques e todas as portas das anteparas das zonas verticais principais 
estiverem fechadas. 

(iü) As disposições deverão ser tais que pelo menos dois jatos 
d'água possam ser dirigidos sobre um ponto qualquer dos compar
timentos de carga quando vazios. 

(ivl Todas as tomadas de incêndio exigidas nos compartimen
tos de máquinas deverão ser providas de mangueiras que tenham, 
além dos esguichos exigidos no parágrafo g J da Regra 5 do presente 
Capitulo, esguichos adequados paar borrifar água sobre óleo ou, 
alternativamente, esguichos universais. 

Além disso, cada compartlmento de máquinas da Categoria A 
deverá ser provido de pelo menos dois apllcadores de neblina. ( •) 

(V) Deverão ser providos esguichos borrifadores ou esguichos 
universais para, pelo menos, um quarto do número de mangueiras 
exigidas em partes do navio que não sejam compartimentos de 
máquinas. 

(vi) Para cada par de aparelhos de respiração deverá ser pro
vido um apllcador de neblina que deverá ser instalado adjacente 
a tais aparelhos. 

(vil) Quando em qualquer compartimento de máquinas de Ca
tegoria A o acesso for na sua parte inferior, por um túnel de eixo 
adjacente, deverão ser providas, no exterior do compartimento mais 
próximo de sua entrada, duas tomadas de incêndio equipadas com -----

(* J Um aplicador de nebllna poderã. consb;tir de um tubo metálico em forma de "L" cuja 
pernada longa seja de cerca de 2 metros (6 pés) de comprJmento, capaz de ser adapta~ 
da numa mangueira de incêndio e cuja pernada curta seJa de cerca de 250 mUimetros 
(10 polegadas) de comprimento e provida de u.m esguicho fiXo de nebl1na ou capaz 
de receber um esguicho borrifador. 
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mangueiras e esguichos universais. Se o acesso a esse comparti
mento não for por um túnel, mas por um ou vários outros com
partimentos, deverão ser providas em um desses compartimentos 
e próximo da entrada do compartimento de máquinas de Catego
ria A, duas tomadas de incêndio munidas de mangueiras com es
guichos universais. Essa disposição não deverá ser aplicada quando 
o túnel ou os compartimentos adjacentes não constituírem uma 
viu de abandono. 

d) Conexão Internacional para Terra 

(i) Um navio de tonelagem bruta de arqueação igual ou supe
rior a I. 000 deverá ser provido, pelo menos, de uma conexão inter
nacional para a terra, de acordo com as prescrições do parágrafo 
h) da Regra 5 do presente Capitulo. 

(ii) As instalações deverão permitir a utilização dessa conexão 
por qualquer dos bordos do navio. 

e) Extintores Portáteis de Incêndio nos Compartimentos de Acomoda
ções, de Serviço e nas Estações de Controle 

O navio deverá ser provido nos compartimentos habitáveis, de serviço 
e nas estações de controle com os extintores portáteis de incêndio aprovados, 
que a Administração julgar apropriados e suficientes. 

f! Dispositivos Fixos de Extinção de Incêndio nos Compartimentos de 
Carga 

(i) Os compartimentos de carga dos navios de tonelagem bruta 
de arqueação igual ou superior a 1. 000 deverão ser pro·tegidos por 
um sistema fixo de extinção de incêndio por gás inerte, de acordo 
com as disposições da Regra 8 deste CapítUlo, ou por um dispositivo 
fixo de extinção de incêndio por espuma de alta expansão, que 
assegure uma proteção equivalente. 

(ii) Quando a Administração considerar que um navio efetua 
viagens de tão curta duração que a aplicação das disposições da 
alínea precedente não seria justificada e nos casos de navios de 
tonelagem bruta de arqueação inferior a 1. 000, deverão ser ins
talados nos compartimentos de carga os dispositivos de extinção 
que ela considerar satiSfatórios. 

g)- Acessórios de Extinção de Incêndio nas Praças de Caldeiras, etc. 

OS compartimentos que contiverem caldeiras a óleo ou unidades de óleo 
combustível deverão ser providos dos dispositivos abaixo: 

(i) Um dos seguintes sistemas fixos de extinção de incêndio: 

( 1) por borrifamento de água sob pressão, de acordo com as 
disposições da Regra 11 deste Capitulo; 

{2) por gás inerte, de acordo com as disposições da Regra 8 
deste Capitulo; 

{3) por espuma, de acordo com as disposições da Regra 9 deste 
Capitulo; e 

( 4) por espuma de alta expansão-, de acordo co:n as disposições 
da Regra 10 deste Capitulo. 
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Em cada um desses casos, se a praça de máquinas não for 
completamente separada da de caldeiras ou se o óleo combustível 
puder ser drenado da praça de caldeiras para a de máquinas, o 
conjunto formado pela praça de caldeiras e praça de máquinas 
deverá ser considerado como constituindo um único compartimento. 

(ii) Em cada praça de caldeiras deverá haver, pelo menos, 
um equipamento portátil de extinção, de espuma, de acordo com 
as disposições do parágrafo dl da Regra 7 deste Capítulo. 

(iii) Deverá haver, pelo menos, dois extintores portáteis apro
vados, descarregando espuma ou outro agente extintor equivalente 
em cada frente de caldeira, bem como em local em que esteja 
situada uma parte da instalação de óleo combustível. Em cada 
pr~ de caldeira deverá haver, :ilém disso, pelo menos um extin
tor de espuma, de um tipo aprovado, tendo uma capacidade míni
ma de 136 litros (30 galões) ou um dispositivo equivalente. Esses 
extintores deverão ser providos de mangueiras em sarilho, adequa
das para atingirem qualquer parte da praça de caldeiras. 

(iv) Em cada frente de caldeira, deverá haver um recipiente 
contendo areia, serragem impregnada com soda ou qualquer outro 
material seco aprovado, em quantidade julgada satisfatória pela 
Administração. Um extintor portátil, de modelo aprovado, consti
tui um equivalente aceitável. 

hJ Dispositivos de Extinção de Incêndio em Compartimentos qne con
têm Motores de Combustão Interna. 

Os compartimentos que contêm motoreS de combustão interna usados 
para a propulsão principal ou para outros fins, quando tais moto·res possuem 
uma potência total de, no mínimo, 373 KW, deverão ser providos dos se
guintes dispositivos: 

(i) Um dos sistemas de extinção de incêndio previstos na 
alínea (I) do parágrafo g) da presente Regra. 

(ii) Pelo menos um equipamento portátH de espuma. de acordo 
com as disposições do parágrafo g) da Regra 7 deste Capítulo; e 

(iii) Em cada um destes compartimentos, extintores de espuma 
de um tipo aprovado e de uma capacidade mínima de 45 litros 
~10 galões) ou dispositiVos equivalentes, em número suficiente 
para permitir que a espuma ou seu equivalente seja dirigida para 
qualquer parte dos sistemas de alimentação de óleo combustível e 
de óleo lubrificante sob pressão, da transmissão e de outros meca
nismos onde possa haver risco de vir a se declarar um incêndio. 
Além disso, um número suficiente de extintores portáteis de rspu
ma ou de dispositivos equivalentes, que deverão estar localizados 
de tal modo que não seja necessário andar mais de 10 metros (33 
pés) para alcançar um extintor, a partir de um ponto qualquP.r 
desses compartimentos, sem que o número total desses extintores 
possa ser inferior a dois. 

iJ Dispositivos de Extinção de Incêndio em Compartimentos que contêm 
Turbinas a Vapor ou Máquinas Fechadas a Vapor 

Nos compartimentos que contém turbínas a vapor ou máquinas a vapor 
fechadas, utilizadas para a propulsão principal ou para outros fins, quando 
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tais máquinas possuem uma potência total de, no minimc; 373 :Kw, deverão 
existir os dispositivos abaixo: 

(i) Extintores de espuma de capacidade mínima de 45 litros 
(10 galõesJ ou dispositivos equivalentes em número suficiente para 
permitir que a espuma ou outro agente extintor seja dirigido a 
qualquer parte do sistema de lubrificação sob pressão das turbinas, 
motores e mecanismos adjacentes em que haja risco de se declarar 
um incêndio. Esses extintores não serão, entretanto, obrigatórios, se 
for prevista uma proteção equivalente nesses compartimentos por 
meio de um sistema fixo de extinção de incêndio, instalado de .acordo 
com as disposições de alíneas (!) do parágrafo g) da presente 
Regra; e 

(ii) Um número suficiente de extintores portáteis de espuma ou 
de dispositivos equivalentes para que não seja necessário andar 
mais de 10 metros <33 pés} para alcançar um extintor a partir 
de um ponto qualquer desses compartimentos. Entretanto, deverá 
haver pElo menos dois extintores desse tipo em cada um dos com
partimentos em questão e esses extintores não serão exigidos se 
já estiverem instalados os previstos na alínea (iii) do parágrafo h) 
da presente Regra. 

j) Dispositivos de Extinção de Incêndio em outros Compartimentos de 
Máq_uinas 

Quando a Administração considerar que existe um perigo de incêndio 
num cOmpartimento de máquinas para o qual os parágrafos g), h) e 1) 
da presente Regra não enunciam qualqun disposição especial relativa a 
um dispositivo de extinção de incêndio, dever-se-a prover no interior ou 
nas proximidades desse compartimento, extintores portáteis de um tipo 
aprovado ou qualquer outro dispositivo de extinção de incêndio, em número 
julgado suficiente pela Administração. 

k) Dispositivos Fixos de Extinção de Incêndio não prescritos pela 
presente Parte 

Quando for instalado um dispositivo fixo de extinção de incêndio não 
prescrito pela presente Parte, esse dispositivo deverá ser julgado satisfa
tório pela Administração. 

l) Prescrições Especiais Aplicáveis 2os Comparthnentos de Máquinas 

<i) Quando é feito o acesso a um compartimento de máquinas 
de Categoria A, na sua parte infericr, por um túnel de eixo adja
cente, para toda porta estanque deverá ser instalada do lado oposto 
desse compartimento uma porta kve com uma tela d8 proteção 
contra o fogo, feita de aço e mancbrável dos dois lados. 

(ii) Um Sistema automático de detecção dt:! alarme de incêndio 
deverá ser instalado, quando a Administração considerar que o 
mesmo é necessário, em qualquer compartimento de máquinas em 
que a instalação de equipamentos e sistemas de controle automático 
a distância foi aprovada, em lugar de guarnecer pennanentemente 
o compartimento. 

m) Equipamentos de Bombeiros e Equipamentos Individuais 

(i) O número mínimo de equipamentos de bombeiros, de acordo 
com as disposições da Regra 14 deste Capítulo, e de conjuntos de 
equipamentos -individuais suplementares, compreendendo cada um 
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os elementos enumerados nas alíneas a) (!), (i!) e (ii!) daquela 
Regra a ser provido deverá ser o seguinte: 

(1) dois equipamentos de bombeiros, e além disso 

(2) mais dois equipamentos de bombeiros e dois conjuntos de 
equipamentos de conjuntos individuais, cada um dos quais consti
tuído dos itens estipulados na Regra 14 a) (I), (li) e (til) deste 
Capitulo para cada 80 metros (262 pés) ou fração deste comprt
mento, considerando-se a soma dos comprimentos de todos os com
partimentos de passageiros e de serviço, no convés onde existem 
tais compartimentos. ou se, localizados em mais de um convés, no 
convés no qual a .soma dos comprimentos citados é a maior. 

(li) Para cada equipamento de bombeiro que inclua um apare
lho autónomo de respiração, de acordo com as disposições do pará
grafo bl da Regra 14 deste Oapítulo deverão existir ampolas de 
recarregamento etn número julgado suficiente pela Administração. 

(iül Os equipamentos de bombeies e os equipamentos indiVI
duais deverão ser armazenados em locais suficientemente distantes 
um dos outros e mantidos prontos para o uso. Em cada um desses 
locais, deverão encontrar-se no mínimo dois equipamentos de bom
beiros e um equipamento indiVIdual. 

REGRA 33 
Disposições Relativas a óleo Combustível, óleo Lubrificante 

e Outros óleos Inflamáveis 

a) Disposições relativas a óleo Combustível 

Quando um navio utilizar óleo combustível, os arranjos para o armaze
namento, a distribuição e a utilização do óleo combustível não deverão 
ser de natureza que comprometa a segurança do navio e das pessoas a 
bordo e deverão, pelo menos, satisfazer às seguintes condições: 

(i) nenhum óleo combustível cujo ponto de fulgor, determina
do por um dispositivo de prova devidamente aprovado, seja infertor 
a 60°0 (1400F) (prova em cadlnho fechado) deverá ser utilizado 
como combustível, exceto nos geradores de emergência, caso em 
que o ponto de fulgor não deverá ser inferior a 430C (I 10°F). A 
Admluistração poderá, contudo, autorizar que os óleos combustíveis 
que tenham um ponto de fulgor igual ou superior a 43oc ( 110°F) 
sejam utilizados de uma maneira geral, com precauções que ela 
julgar necessárias e sob .a condição de que a temperatura no com
partimento em QUe esse combustível é armazenado ou utilizado 
não deve poder elevar-se até 10"0 (18°F) abaixo do ponto de fulgor 
do combustível; 

(li) tanto quanto possível nenhuma parte do sistema de au
mentação, contendo combustível aquecido sob uma pressão de mais 
de 1,8 quilogramas por centímetro quadrado (25 libras por polegada 
quadrada) , deverá ficar de tal modo escondida que não possam ser 
facilmente observados quaisquer defeitos ou vazamentos. No per
curso de tais partes do sistema de óleo combustível, o compartimen
to de máquinas deverá ser adequadamente Iluminado; 

(ili) a ventilação dos compartimentos de máquinas deverá ser 
suficiente em todas as condições normais de funcionamento para 
Impedir o acúmulo de vapores de óleo; 
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(lv) tanto quanto possível, os tanques de óleo combustível de
verão fazer parte da estrutura do navio e serem situados no exterior 
dos compartimentos de máquinas de Oategoria A. 

Quando esses tanques, com exceção dos tanques dos duplos
fundos, se localizarem obrigatoriamente ao lado dos compartimen
tos de máquinas de categoria A, deverão, de preferência, ter um 
limite comum com os tanques dos duplos-fundos e a superfície de 
seu limite comum com o compartimento de máquinas deverá ser a 
mais reduzida possível. De um modo geral, é conveniente evitar o 
emprego de tanques não estruturais, mas, se empregados, deverão 
ser colocados no exterior dos compartimentos de máqUinas de Ca
tegoria A; 

(2) nenhum tanque de óleo deverá ficar situado onde qualquer 
derramamento ou vazamento dele proveniente possa constituir um 
risco de incêndio pelo cantata com superfícies aquecidas. Deverão 
ser tomadas medidas para impedir que qualquer óleo sob pressão, 
que possa escapar de uma bomba, de um filtro ou de um aquecedor, 
entre em contato com superfíci~s aqu~cidas; 

(V) toda tubulação de óleo combustível que, se avariada, per
mitiria que o óleo escapasse de um reservatório, de um tanque de 
decantação ou de um tanque de serviço diário, situados acima dos 
duplos-fundos, deverá ser provida de uma torneira ou válvulas fi
xada no tanque e podendo ser fechada do exterior do comparti
mento respectivo, no caso em que um incêiidio se declare no 
compartimento em que se encontram esses tanques. No caso espe
cial dos tanques profundos, situados em um túnel de eixo, num 
túnel de tubulações ou num espaço da mesma natureza, as vál
vulas deverão ser instaladas sobre os tanques profundos, mas o 
controle, em caso de incêndio, deverá ser efetuado por meio de 
outra válvula no cano ou canos localizados fora do túnel ou com
partimento semelhante; 

(vi) deverão ser proporcionados dispositivos seguros e eficazes 
para determinar a quantidade de óleo combustível contida em cada 
tanque. Esses dispositivos poderão ser tubos de sondagem providos 
de meios de fechamento, com a condição de que suas extremidades 
superiores fiquem situadas em posições seguras. Poderão ser utillza
dos outros dispositivos com a condição de que não atravessem a 
parte superior do tanque e que, em caso de vazamento ou de enchi
mento excessivo, não permitam o derramamento de óleo com
bustivel; 

(vii) deverão ser tomadas providências para impedir qualquer 
excesso de pressão nos tanques ou em qualquer parte do sistema de 
óleo combustível, incluindo os tubos de enchimento. As válvulas de 
segurança e os tubos de suspiro de transbordamento deverão des
carregar o combustíVel para um local em que, na opinião da Admi
nistração, não exista risco de incêndio; e 

(viii) os tubos de óleo combustível deverão ser de aço ou de 
outro material aprovado; contudo, nos locais em que a Adminis
tração considerar necessário, será autorizado o emprego restrito 
de tubos flexíveis e os acessórios que levam em suas extremidades 
deverão ser de materiais aprovados, resistentes ao fo~o. de ade
quada resistência mecânica e construídos de modo julgado satis
fatório pela Administração. 
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bl Disposições relativas a óleo lubrificante 

Os arranjos para o armazenamento, a distribuição e a utilização do 
óleo destinado aos sistemas de lubrificação sob pressão deverão ser de 
natureza a não comprometer a segurança do navio e das pessoas a bordo. 
As medidas tomadas nos compartimentos de máquinas de Categoria A e, 
tanto quanto possível, nos outros compartimentos de máquinas deverão 
pelo menos satisfazer às disposições das alíneas (ii), (iv) (2), (v), (VI) e 
(vil) do parágrafo a) da presente Regra. 

c) Disposições relativas a outros óleos Inflamáveis 

Os arranjos para armazenamento, distribuição, e utilização de outros 
óleos inflamáveis, destinados .a serem empregados sob pressão nos sistemas 
de transmissão de potência, nos sistemas de controle, de ativamento e 
de aquecimento deverão ser de natureza a não comprometer a segurança 
do navio e das pessoas a bordo. Nos locais onde existam fontes de ignição, 
os .arranjos preVistos deverão satisfazer às disposições das alíneas (iv) (2) 
e (vil do parágrafo aJ da. presente Regra, bem como às da alínea (vlil) 
do parágrafo a) , de que diz respeito à sua resistência mecânica e à sua 
construção. 

REGRA 34 
Arranjos Especiais nos Compartimentos cte Máquinas 

a) As disposições da presente Regra se aplicam aos compartimentos de 
máquinas de Categoria A e, quando a Administração considerar desejável, a 
outros compartimentos de máquinas. 

b) 
(1) o número de alboios, portas, ventiladores, aberturas nas 

chaminés para permitir a exaustão do ar e outras aberturas dos 
compartimentos de máquinas deverão ser reduzido ao mínimo ne
cessário a uma boa ventilação e ao bom e seguro funcionamento 
do navio. 

Ui) As tampas dos alboios, quando instalados, deverão ser 
de aço. 

Arranjos apropriados deverão permitir, em caso de incêndio, 
a saída da fumaça do compartimento a ser protegido. 

(iii) As portas, com exceção das portas acionadas por servo
mecanismos, devem ser dispostas de modo que seja garantido um 
fechamento eficaz em caso de incêndio no compartimento, com 
o auxílio de dispositivos de fechamento acionados por servome
canismos ou de portas que se fechem automaticamente contra 
uma inclinação desfavorável da 3,5 graus, com mn dispositivo de 
travamento do tipo ·'falha-segura" e um sistema de liberação 
manobrável à distância. 

c) Nenhuma janela deverá ser instalada nas gaiútas dos comparti
mentos de máquinas. 

d) Deverão ser providos melas de controle para as seguintes ope
rações: 

(i) abertura e fechamento dos alboios, fechamento das abertu
ras das chaminés, que nonnalmente permitem a ventilação e exaus
tão, e fechamento das válvulas de borboletas dos ventiladores; 

(ii) permitir a saída da fumaça; 
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<ül) fechamento das portas aclonadas por servomecanismos ou 
liberação do mecanismo de fechamento de outras portas que não 
sejam portas estanques acionadas por servomecanismos; 

(!v) parar as ventoinhas de ventilação; e 
(V) parar os ventiladores de tiragem forçada, de tiragem indu

zida, as bombas de transferência e de serviço de óleo combustível e 
outras bombas de combustível. 

e) Os controles exigidos para os ventiladores deverão satisfazer ãs 
prescrições do parágrafo f) da Regra 25 do presente Capítulo. Os .controles 
de qualquer Instalação fixa regulamentar de extinção de Incêndio, bem 
como os meios de controle prescritos nas alíneas (I), {ii), (III) e (V) do 
parágrafo d) da presente Regra e na alínea (v) do parágrafo a) da Regra 
33 do presente Capítulo deverão ser agrupados, de um modo julgado satis
fatório pela Administração, numa posição única ou em posições tão pouco 
numerosas quanto possível. Estas posições não deverão correr o risco de 
serem isoladas por um incêndio que se declare no compartimento a que 
elas atendem e deverão ser acessíveis desde o convés descoberto, em boas 
condições de segurança. 

PARTE C 

Medidas de Segurança contra incêndfo para navios de passagetros 
que transportem, no máximo, 36 passagetros 

REGRA 35 
Estrutura 

a) O casco, as superestruturas, as anteparas estruturais, os conveses 
e as casarias deverão ser construídos de aço ou outro material equivalente. 

b) Quando for empregada a proteção contra Incêndio, de acordo com o 
parágrafo b) da Regra 40 deste Capítulo, a superestrutura poderá ser cons
truída de, por exemplo, liga de alumínio, desde que: 

(i) para o aumento de temperatura dos núcleos de divisões 
Tipo A, quando exposto à prova de fogo padrão, deva-se ter e. 
devida atenção às propriedades mecânicas do material; 

(li) a Administração esteja certa de que a quantidade de 
materiais combustíveis utilizados nas partes importantes do navio 
esteja devidamente reduzida; os tetos (isto é, os revestimentos dos 
tetos dos conveses) sejam não-combustíveis; 

(llíl sejam feitas adequadas provisões para assegurar que em 
caso de incêndio os sistemas de armazenagem, o lançamento e 
embarque de embarcações salva-vidas permaneçam tão eficazes, 
como se a superestrutura fosse construída de aço; e 

(lv) os tetos e gaiútas das praças de caldeiras e de máquinas 
sejam construídos de aço com isolamento adequado, e as aberturas, 
se houver, deverão ser dispostas e protegidas de maneira a impedir 
a propagação do fogo. 

REGRA 36 
Zonas Verticais Principats 

a) O casco, as superestruturas e as casarias deverão se subdivididos em 
zonas verticais principais. Os degraus e recessos deverão ser reduzido ao 
mínimo mas, quando necessários, deverão ser de divisões do Tipo A. 
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b) Na medida do possível, as anteparas que constituem os limites das 
zonas verticiais principais acima do convés das anteparas deverão estar no 
mesmo plano vertical que o das anteparas estanques de compartlmen
tagem, situadas imediatamente abaixo desse convés. 

c) Essas anteparas deverão estender-se de convés a convés, até o casco 
ou outros limites. 

à) Em naVios projetados para fins especiais, tais como o transporte de 
automóveis ou de vagões ferroviários, nos quais a instalação de tais 
anteparas seria Incompatível com a finalidade do navio, meios equivalentes 
para controlar ou limitar o incêndio deverão ser empregados e expressa
mente aprovados pela Administração. 

REGRA 37 

Aberturas em Divisões Ttpo A 

a) Onde as divisões Tipo A forem perfuradas para passagem de cabos 
elétticos, canalizações, túneis verticais, condutos, etc., para vigas, vaus ou 
outros elementos estruturais deverão ser tomadas providências para asse
gurar que a resistência ao fogo não seja enfraquecida. 

b J Onde, por necessidade, um conduto passe através de uma antepara 
de uma zona vertical principal, deverá ser instalada, adjacente à ante
para, uma válvula borboleta para incêndio, de fechamento automático do 
tipo "falha-segura". 

A válvula borboleta também deverá ser passível de ser fechada manual
mente de ambos os lados da antepara. A posição de manobra d.everâ ser 
facilmente acessível e marcada em cor vermelha que reflita a luz. O con
duto entre a antepara e a válvula borboleta d.everá ser de aço ou outro 
material equivalente e, se necessário, deverâ ter um padrão de isolamento tal 
como o que atende ao parágrafo a) da presente Regra. A válvula borboleta 
deverá ser instalada de modo que exista em, pelo menos um dos lados da 
antepara, um indicador visível, indicando se a válvula está em posição 
aberta. 

c) Exceto para as escotilhas situadas entre os compartimentos de 
carga, de paióis e de bagagens e entre tais compartimentos e os conveses 
expostos ao tempo, todas as aberturas deverão ser providas de dlspositlvos 
de fechamento, permanentemente instalados, que sejam, pelo menos, tão 
eficazes para resistirem a incêndios, como as divisões em que se encontrem 
Instalados. 

à) A construção de todas as portas e batentes de portas em divisões 
Tipo A, juntamente com os meios de mantê-las fechadas, deverá, tanto 
quanto possível, ser adequada a resistir a incêndios bem como à passagem 
de fumaça e chamas, de modo equivalente ao das anteparas em que as 
portas estejam situadas. As portas estanques não precisam ser isoladas. 

e) Todas as portas deverão poder ser abertas de cada um dos lados da 
antepara, por uma pessoa apenas. 

/) Portas de incêndio em anteparas de uma zona vertical principal e 
nos condutos das escadas, que não as portas estanques acionadas por servo
mecanismos e as que ficam normalmente fechadas, deverão ser providas de 
dispositivos de fechamento automático capaz de poder funcionar com uma 
icllnação desfavorável de 3,5 graus. Todas essas portas, exceto as que ficam 
nonnalmente fechadas, deverão ser manobradas simultaneamente, ou em 
grupos, a partir de uma estação de controle e também, separadamente, a 
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partir de uma posição situada junto à porta. o mecanismo de liberação 
deverá ser projetado de modo que a porta se feche automaticamente em 
caso de falha no sistema de comando; contudo, são consideradas aceitáveis 
para este fim as portas estanques acionadas por servomecanismos. Não 
é permitida a Instalação de dispositivos de travamento que não sejam libera
dos por uma estação de controle. As portas de uvai-e-vem", quando autori
zadas, deverão ser providas de um dispositivo de travamento que seja 
automaticamente ac!onado pela manobra do sistema de fechamento. 

REGRA 38 
Integridade ao Fogo das Divisões Tipo A 

Quando, de acordo com esta Parte, são exigidas divisões Tipo A, a 
Administração, ao decidir sobre a quantidade de isolamento a ser provida, 
deverá se guiar pelas disposições da Parte B deste Capitulo, mas poderá 
aceitar uma redução da quantidade de isolamento, abaixo da estipulada 
por essa Parte. 

REGRA 39 

Separação dos Compartimentos de Acomodações dos Compartimentos 
de Máquinas, Carga e Serviços 

As anteparas l!m!tes e conveses que separam os compartimentos ha
bitáveis dos espaços destinados às máquinas, carga e serviços deverão ser 
construídos segundo as divisões Tipo A. Essas anteparas e conveses deverão 
ter um grau de Isolamento satisfatório à Administração, tendo em vista 
a natureza dos compartimentos adjacentes. 

REGRA 40 
Proteção dos Compartimentos de Acomodações e 1de Serviços 

Os compartimentos habitáveis e de serviço deverão ser protegidos de 
acordo com as disposições dos parágrafos a) ou b) da presente Regra. 

a) 
(I) Dentro dos compartimentos habitáveis, todas as anteparas 

divisórias que não devam ser divisões do Tipo A, deverão ser cons
truídas de divisões do Tipo B, de materiais não-combustiveis, os 
quais poderão, contudo, ser revestidos de materiais combustíveis, de 
acordo com a alínea (li!) do presente parágrafo. 

(11) Todas as anteparas de corredores deverão estender-se de 
convés a convés. Aberturas de ventilação poderão ser permitidas 
nas portas das anteparas do Tipo B, de preferência na parte 
inferior. Todas as outras anteparas divisórias deverão estender-se 
verticalmente de convés a convés, e transversalmente aos casco e 
outros limites, a menos que sejam instalados forros e tetos incom
bustiveis, assegurando a integridade ao fogo, caso em que as an
teparas poderão terminar no teta ou no forro. 

(ii!) Exceto nos compartimentos de carga, compartimentos de 
bagagens, depósitos de malas do correio e câmaras de gêneros 
refrigerados, todos os revestimentos, pisos, forros e isolamentos 
deverão ser d.e materiais incombustíveis. O volume total dos ele
mentos combustíveis - forros, molduras, decorações e chapeados 
em qualquer compartimento de acomodações ou compartimento de 
serviço, não deverá exceder um volume equivalente ao de um cha
peado de 2,5 milímetros (1/10 de polegada) de espessura que re
cubra a superfície total das paredes e do teto. Todas as superfícies 
expostas nos corredores ou nos condutos de escada e as dos espaços 
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dissimulados ou inacessíveis deverão ter características de baixa 
propagação de chamas. ( •) 

(i) Todas as anteparas de corredores em compartimentos habi
táveis deverão ser de aço ou construídas de painéis do Tipo B. 

(ii) Um sistema de detecção de incêndio, de um tipo aprovado, 
deverá ser instalado .e disposto de modo a detectar a presença de 
incêndio em todos os compartimentos fechados, apropriados para o 
uso ou serviço de passageiros ou da tripulação ( exceto os comparti
mentos que não apresentam nenhum risco substancial de incêndio) , 
e indicar automaticamente, em um ou mais pontos ou estações onde 
possam ser mais rapidamente observados por oficiais ou pela tripu
lação, a presença ou indicação do incêndio e também a sua locali
zação. 

REGRA 41 

Revestimentos de Convés ( •) 

Os principais revestimentos de convés dentro dos compartimentos 
habitáveis, estações de controle, escadas e corredores deverão ser de material 
aprovado que não se inflame prontamente. 

REGRA42 
Proteção das Escadas e Elevadores nos Compartimentos 

de Acomodações e de Serviço 

a) Todas as escalas e meios de abandono nos compartimentos habltã
veis e de serviço deverão ser de aço ou outro material apropriado. 

b) Os túneis de elevadores de passageiros e de serviço, os túneis verti
cais para fornecimento de luz e ar para os compartimentos de passageiros, 
~te., deverão ser de divisões de Tipo A. As portas deverão ser de aço ou outro 
material equivalente e, quando fechadas, deverão apresentar uma resis
tência ao fogo pelo menos tão eficaz quanto a dos túneis em que estão 
instaladas. 

REGRA 43 
Proteção das Estações de Controle e Paióis 

a) As estações de controle deverão ser separadas do restante do navio 
por anteparas e conveses do Tipo A. 

b) As anteparas - limite dos paióis de bagagens, paióis de malas pas
tais, paióis de suprimento, paióis de tinta e de lâmpadas, cozinhas e outros 
locais similares deverão ser de divisões de Tipo A. Os compartimentos que 
contêm paióis de material altamente inflamável deverão ser localizados 
de maneira a tomar mínimo o perigo para os passageiros e tripulação em 
caso de incêndio. 

REGRA 44 

Janelas e Vigias 

a) Todas as janelas e Vigias em anteparas que separam do exterior 
os compartimentos de acomodações deverão ser construídas com armações 

(•) Convém reportar-se à$ diretivas concernentes à avaliação de riscos de incêndio apre
sentadOs pelos ma.tertala, adotados pela Organização (Resolução A.166 (ES.IV). 

(•) Convém. reportar-se à!> diretivas concernentes à avaliação de riscos de incêndio apre
a.plicé.veia às Cobertutas Prlncipais de Convés, adotadas pela organização (Resolução 
A.-214 (VU), 
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de aço ou de outro material adequado. O Vidro deverá ser retido por wn 
rebordo metálico. 

b) Todas as janelas e vigias em anteparas dentro dos compartimentos 
habitáveis deverão ser construídas de modo a atenderem às exigências de 
integridade das anteparas em que estão instaladas. 

REGRA 45 

Sistema de Ventilação 

A ventilação mecânica dos compartimentos de máquinas deverá poder 
ser parada de uma posição facilmente acessível, situada fora dos compar
timentos de máquinas. 

REGRA 46 

Detalhes de Construção 

a) Tintas, vernizes e preparados similares, tendo uma base de nitro
celulose ou qualquer outra altamente inflamável, não deverão ser utilizados 
em qualquer parte do navio. 

b) As canaNzações que atravessam as divisões Tipo A ou B deverão ser 
de um material aprovado pela Administração, levando em conta a tempera
tura a que essas divisões poderão ser submetidas. As canalizações de óleo 
ou de liquidas combustíveis deverão ser de um material aprovado pela 
Administração, levando em conta o risco de incêndio. Os materiais cujas 
caracteristi,cas sejam facilmente deterioradas pelo calor não deverão ser 
empregados na con.strução de embornais exteriores, descargas de sanitário 
e outras saídas para o mar situadas próximo da linha d'âgua e onde uma 
falha do material em caso de incêndio, produziria perigo de alagamento. 

c) Nos compartimentos que contenham as máquinas principais de pro
pulsão, ou caldeiras a óleo, ou máquinas auxiliares do tipo de combustão 
interna com potência total de saída igual ou superior a 746 kw, deverão 
ser tomadas as seguintes providências: 

(i) os alboios deverão poder se fechar do exterior desses com
partimentos; 

(ii) os alboias com painéis de vidro deverão ser providos de 
tampas de aço externas ou outro material equivalente, ligadas de 
maneira permanente aos alboios; 

(Ni) qualquer janela permitida pela Administração na gaiúta 
de tais compartimentos deve ser do tipo fixo e deverá ser provida 
de uma tampa externa de aço ou outro material equivalente e 
fixada de maneira permanente; e 

(i v) nas janelas e alboios referidos nas alíneas (i), (ii) e (iii) 
deste parágrafo deverá ser usado vidro reforçado com arame. 

REGRA 47 

Sistema de Detecção de Incêndio e Equipamento de Extinção de Incêndio 

a) Patrulhas e Detecção 

(i) Deverá ser mantido, em todos os navios, um eficaz sistema 
de patrulhas, de modo que possa ser prontamente percebido qual
quer começo de incêndio. Deverão ser instalados alarmes manuais 
de incêndio em todos os compartimentos habitáveis de passageiros 
e tripulação, para pennitir que a patrulha de incênd'lo de imediata
mente alarme ao passadiço ou à estação de controle de incêndio. 
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(ii) Deverá ser instalado um sistema aprovado de alarme ou 
de detecção de incêndio que indique automaticamente, em um 
ou mais pontos ou estações adequadas, a presença ou sinais de 
incêndio e sua localização em qualquer parte do navio que, na 
opinião da Administração, não seja acessível ao serviço de patru
lha, exceto quando a Administração considerar que o navio efetua 
viagens de tão curta duração que não seria razoável aplicar este 
requisito. 

(iii) O navio, seja novo ou existente, deverá durante toda a 
travessia ou a estadia nos portos (exceto quando fora de serviço) 
ser equipado com pessoal e material, de modo que qualquer alarme 
de incêndio seja imediatamente recebido por um membro respon
sável da tripulação. 

b) Bombas de Incêndio e Sistema de Redes Principais de Incêndio 

O navio deverá ser provido de bombas de incêndio, de sistemas de 
redes principais de incêndio, tomadas de incêndio e mangueiras, de acordo 
com a Regra 5 do presente Capitulo e com os seguintes requisitos: 

(i) os navios de tonelagem bruta de arqueação igual ou supe
rior a 4000 deverão ser providos de, pelo menos, três bombas de 
incêndio independentes e os navios de tonelagem bruta de arquea
ção Inferior a 4000 de, pelo menos, duas bombas desse tipo; 

(ii) nos navios de tonelagem bruta de arqueação igual ou supe
rior a 1000, as ligações de água do mar, as bombas de incêndio e 
as fontes de energia que as ac'lonam deverão ser dispostas de modo 
a evitar que um incêndio em um compartimento qualquer possa 
pôr fora de ação todas as bombas de incêndio; e 

(iii) a bordo dos navios de tonelagem bruta de arqueação 
inferior a 1000, a instalação deverá atender às condições impostas 
pela Administração. 

c) Tomadas de Incêndio, Mangueiras e Esguichos 

(1) O navio deverá ser provido de mangueiras de incêndio em 
tal número que a Administração considere suficiente. Deverá haver 
pelo menos uma mangueira de incêndio para cada tomada exigida 
pelo parágrafo d) da Regra 5 do presente Capítulo. Essas man
gueiras deverão ser utilizadas unicamente para fins de extinção de 
incêndio ou de experiência dos aparelhos de extinção de incêndio 
ou em exercício de incêndio e vistorias. 

(ii) Nos compartimentos habitáveis, de serviço e de máquinas, 
o número e a posição das tomadas deverão ser tais que possam ser 
satisfeitas as disposições do parágrafo d) da Regra 5 deste Capi
tulo, quando todas as portas estanques e as portas das anteparas 
das zonas verticais principais estiverem fechadas. 

(iii) Os arranjos deverão ser tais que pelo menos dois jatos 
d'água possam atingir qualquer parte de qualquer compartimento 
de carga quando vazio. 

(IV) Todas as tomadas exigidas nos compartimentos de máqm
nas de navios com caldeiras a óleo ou máquinas propulsoras do tipo 
de combustão interna deverão ser equipadas com mangueiras que 
tenham esguichos, como exigido no parágrafo g) da Regra 5 deste 
Capítulo. 
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d) Conexão Internacional com as Tomadas de Terra 

(i) Qualquer navio de tonelagem bruta de arqueação igual ou 
superior a 1000 toneladas deverá ser provido de, pelo menos, uma 
conexão internacional com as tomadas de terra, em atendimento ao 
parágrafo h) da Regra 5 deste Capitulo. 

(i!) As instalações deverão permitir a ligação com a terra por 
qualquer dos bordos. 

e! Extintores de Incêndio Portáteis nos Compartimentos de Acomo
dações e de Serviço 

Os navios deverão ser providos, nos compartimentos habitáveis e de 
serviço, de extintores portáteis de modelo aprovado, em número julgado 
necessário e suficiente pela Administração. 

jJ Dispositivo de Extinção de Incêndio nos Compartimentos de Carga 

(i) Os compartimentos de carga dos navios de tonelagem bruta 
de arqueação igual ou superior a 1000 deverão ser protegidos por 
um dispositivo fixo de extinção de incêndio por gás inerte, em 
atendimento à Regra 8 do presente Capítulo. 

(ii) Quando a Administração considerar que um navio efetua 
viagens de tão curta duração que não se justificaria a aplicação 
das exigências d.a alínea (i) deste parágrafo e no caso dos navios 
de tonelagem bruta de arqueação inferior a 1000, deverão ser 
instalados nos compartimentos de carga os dispositivos de extinção 
que ela considerar satisfatórios. 

g) Dispositivo de Extinção de Incêndio nas Praças de Caldeiras, etc. 

Onde estiverem situadas caldeiras a óleo, principais ou auxiliares, ou 
nos compartimentos que contenham unidades do sistema de óleo combus
tível ou tanques de s.edimentaç.ão, um navio deverá ser provido dos seguin
tes dispositivos: 

(i) deverâ. haver uma qualquer das instalações fixas de extin
ção de incêdio: 

(1) um sistema fixo de borrifamento de água sob pressão, de 
acordo com a Regra 11 deste Capítulo; 

(2) uma instalação fixa de extinção de incêndio por gás inerte, 
de acordo com a Regra 8 deste Capitulo; e 

(3) uma instalação fixa de extinção de espuma, de acordo com 
a Regra 9 deste Capítulo. (A Administração poderá exigir dispositi
vos fixos ou móveis de água sob pressão ou de espalhamento de 
espuma para o combate a Incêndio acima das chapas de estado.) 

Em cada caso, se as praças de máquinas e de caldeiras não 
forem completamente separadas ou se o óleo combustível puder ser 
drenado da praça de caldeira para os porões de praça de máquinas, 
as praças de máquinas e de caleiras combinadas deverão ser consi
deradas como um só compartimento. 

(ii) em cada frente de calde'ira, bem como em cada local em 
que se situe uma parte da instalação de óleo combustível deverão 
existir pelo menos dois extintores portáteis, distribuidores de espu
ma ou de outro agente aprovado para extinção de incêndio de 
óleo. 
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Em cada praça de caldeiras deverá haver, além disso, pelo 
menos um extintor de espuma de um tipo aprovado, tendo uma 
capacidade mínima de 136 titros (30 galões) ou um dispositivo 
equivalente. Esses extintores deverão ser providos de mangueiras 
em sarilho, adequadas para atingirem qualquer parte da praça 
de caldeiras e compartimentos que contenham qualquer parte das 
instalações de óleo combustível; e 

(iii) em cada frente de caldeiras deverá haver um recipiente 
contendo areia, serragem impregnada com soda ou outro material 
seco aprovado e em quantidade considerada satisfatória pela Ad
ministração. Um extintor portátil, de modelo aprovado, constitui 
um equivalente aceitável. 

h! Dispositivos de Combate a Incêndio em Compartimentos que contém 
Motores de Combustão Interna 

Quando, em um navio, forem usados motores de combustão interna, 
seja para a propulsão principal ou seja para fins auxiliares associados, 
com uma potência total de saída de não menos de 746 kw, deverão ser 
providos os seguintes dispositivos: 

(i) um dos dispositivos fixos de extinção de incêndio previstos 
na alínea (i) do parágrafo g) da presente Regra; e 

(ii) em cada compartimento de máquinas, um extintor de 
espuma de um tipo aprovado e de capacidade mínima de 45 litros 
( 10 galões) ou um outro equivalente e tambêm um tipo de extintor 
de espuma portátil para cada 746 kw de potência de saída do 
motor ou fração desta potência. Mas o número total de extintores 
portáteis assim suprido não deverá ser inferior a dois nem exceder 
seis. 

í! Dispositivos de Combate a Incêndio em Compartimentos que contêm 
turbinas a Vapor e que não requeiram qualquer instalação Fixa 

A Administração deverá ter consideração espeC'lal com os dispositivos 
de extinção de incêndio a serem providos nos compartimentos que conte
nham turbinas a vapor e que sejam separados das praças de caldeiras por 
anteparas estanques. 

i J Equipamentos de Bombeiros e Equipamentos Individuais 

(i) O número mínimo de equipamentos de bombeiros, de acor
do com as disposições da Regra 14 deste Capítulo, e de conjuntos de 
equipamentos individuais suplementares, compreendendo cada um 
desses conjuntos os elementos estipulados nas alíneas a) (i) , 
(ii) e (iii) daquela Regra, que deverá existir a bordo é o seguinte: 

(1) dois equipamentos de bombeiros e, além disso, 

(2) para cada 80 metro (262 pês) ou fração da soma dos com
primentos de todos os compartimentos de passageiros e de serviços, 
no convés onde existirem tais compartimentos ou, se houver mais 
de um convés para tal fim, no convés onde existir a maior soma 
de tais comprimentos, dois equipamentos de bombeiros e dois con
juntos de equipamentos •individuais, compreendendo cada conjunto 
os itens estipulados nas alíneas a) (i), (ii) e (iii) da Regra 14 
deste Capitulo. 

(ti) Para cada equipamento de bombeiro que inclua um apare
lho de respiração autónomo, de acordo com as disposições do pará-
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grafo b) da Regra 14 do presente Capítulo, deverão existir ampolas 
de recarregamento em número julgado suficiente pela Adminis
tração. 

(ii!J Os equipamentos de bombeiros e os equipamentos Indivi
duais deverão ser armazenados em posições suficientemente distan
tes umas das outras e mantidos prontos para o uso. Em cada uma 
dessa posições deverão estar disponíveis pelo menos dois equipa
mentos de bombeiro e um eqUipamento individual. 

REGRA 48 
Meios de Abandono 

a) Em todos os compartimentos destinados aos passageiros e à tripu
lação e em todos os compartimentos em que a tripulação é normalmente 
empregada, exceto os compartimentos de máqU'lnas, deverão ser previstas 
escadas inclinadas e escadas verticais que constituam um meio rápido 
de abandono desses compartimentos para o convés de embarque das embar
cações salva-vidas. 

Deverão ser observadas em particular as seguintes precauções: 

(i) abaixo do convés das anteparas, cada compartimento 
estanque ou outro compartimento ou grupo de compartimentos 
delimitados de modo semelhante deverá ser provido de dois meios 
de abandono, dos quais pelo menos um deverá ser independente 
de portas estanques. Um desses meios de abandono poderá ser dis
pensado pela Administração, levando na devida conta a natureza e 
a localização dos compartimentos e o número de pessoas que neles 
poderão normalmente ser alojadas ou empregadas; 

{li) acima do convés das anteparas, cada zona vertical princi
pal ou outro compartimento ou grupo de compartimentos del1mi
tado de modo semelhante, deverá ser provido de pelo menos dois 
meios práticos de abandono dos quais, pelo menos, um deverá dar 
acesso a uma escada que constitua uma saída vertical; e 

(iii) pelo menos um dos meios de abandono deverá ser consti
tuído de uma escada inclinada de fácil acesso, segregada por ante
paras que proporcionem tanto quanto possível um abrigo continuo 
contra o fogo, desde o nível de sua origem até o convés de embar
que nas embarcações salva-vidas. A largura, o número e a conti
nuidade das escadas deverão ser julgados satisfatórios pela Adml· 
nistração. 

b) Nos compartimentos de máquinas deverão ser providos dois meios 
de abandono, um dos quais poderá ser uma porta estanque, para cada 
praça de máquinas, túnel de eixo e praça de caldeiras. Nos compartlmen
tos de máquinas que não disponham de nenhuma porta estanque, os dois 
meios de abandono deverão ser constituidos por dois conjuntos de escadas 
verticais de aço, tão separados quanto possível, conduzindo a portas na 
gaiúta1 do mesmo modo separadas e através das quais é provido o acesso 
ao convés das embarcações. No caso de navios de tonelagem bruta de 
arqueação inferior a 2000, a Administração poderá dispensar esta exigên
cia, levando na devida consideração a largura e a disposição da gaiúta. 

REGRA 49 
óleo Combustível utilizado para Motores de Combustão Interna 

Nenhum motor de combustão interna deverá ser usado para qualquer 
Instalação fixa num navio, se seu combustível tiver um ponto de fulgor 
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igual ou inferior a 43°0 (!lOOF) (teste de cadinho fechado), como deter
minado por um aparelho de medida de ponto de fulgor, aprovado, 

REGRA 50 

Arranjas Especiais nos Compartimentos de Máquinas 

a) Deverão ser providos meios para parar os ventiladores que servem 
às praças de máquinas e compartimentos de ~carga e para fechar toda~ as 
portas, condutos de ventilação, espaços anulares em torno das chamines e 
outras aberturas para esses locais. Esses dispositivos deverão poder, em caso 
de incêndio, ser manobrados do exterior dos compartimentos interessados. 

b) Os motores que movimentam os ventiladores de tiragem gorçada e 
de tiragem induzida, as bombas de transferência de combustível, as bom
bas das unidades de óleo combustível e outras bombas similares a óleo 
deverão ser munidas de comandos à distância, situados fora dos compar
timentos interessados, de modo que possam ser parados em caso de incên
dios que tenha origem no compartimento em que estão localizados. 

c) Toda tubulação de aspiração de óleo combustível de um reservatório, 
de um tanque de decantação ou de um tanque de serviço, situados acima 
do duplo-fundo, deverá fier munida de uma torneira ou válvula capaz de 
ser fechada do lado de fora do compartimento lnteressado, no caso de que 
um incêndio venha a se declarar no compartimento em que esses tanques 
estejam situados. 

No caso especial de tanques profundos situados num túnel de eixo ou 
num túnel de tubulaçõesl deverão ser jnstaladas válvulas sobre os tanques 
profundos mas, em caso de 'incêndio, dever-se-á poder fechar as canaliza
ções por meio de válvula adicionais no tubo ou tubos fora do túnel ou 
tlineis. 

PARTE D 

Medidas de Segurança contra Incêndio para Navios de carga (•) 

REGRA 51 
Exigências Gerais para Navios de Cargas de Tonelagem Bruta de Arqueação 

Igual ou Superior a 4000 que não sejam Navios Petroleiros, abrangidos 
pela Parte E deste Capítulo 

a) O caso, as superestruturas, aas anteparas estruturais, conveses e 
casarias deverão ser construidos de aço, exceto quando a Administração 
aprovar o uso de outros materia•ls apropriados, em casos especiais, tendo 
em vista o risco de incêndio. 

b) Em compartimentos habitáveis, as anteparas de corredores deverão 
ser de aço ou construídas de painéis tipo "B". 

c) Os revestimentos de convés, no interior dos compartimentos habi
táveis, situadas sobre os conveses que constituem a parte superior dos com
partimentos de máquinas e dos compartimentos de carga, deverão ser de 
um tipo que não se inflame com facilidade. ( "') 

(') Convém reportar-se à Etecomendaçâa sobre as medidas de segurança aplicáveis aos 
navjos de carga operada~ sem a presença permanente de pessoal nos compartimento<~ 
de máquinas, em compl~mento às que são normalmente julgadas necessárias para oc; 
navios operados com um pessoal de quarto nos compartimentos de máquinas, adotada 
pela Organização (Resolução A.211 (VII) ) . 

(") Convém reportar-se às cliretrlzes provisórias aperfelÇQadas sobre os métodos de testes 
aplicáveis às Coberturas Principais de Convés, adotadas pela Orga::Jiza.çâo (Resoluçf~o 
A.214 (VII) ) . 
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dJ As escadas interiores situadas abaixo do convés descoberto deverão 
ser de aço ou de outro material apropriado. Os túneis verticais dos eleva
dores, destinados à tripulação, que se encontrem nos compartimentos ha
bitáveis, deverão ser de aço ou de outro material equivalente. 

e) As anteparas das cozinhas, paióis de tinta, paióis das luzes a óleo 
ou a querosene, paióis do mestre, quando adjacentes aos compartimentos ha .. 
bitáveis e das praças dos geradores de emergência, se houver, deverão ser 
de aço ou de material equivalente. 

fJ Não deverão ser utilizadas tintas, vernizes e outras substâncias aná
logas à base de nitrocelulose ou de outros produtos altamente inflamáveis, 
nos compartimentos habitáveis e nos compartimentos de máquinas. 

g) As tubulações de óleo ou de combustíveis líquidos deverão ser de 
material aprovado pela Administração, tendo em vista o risco de incêndio. 
Não deverão ser utilizados materiais facilmente tnmados ineficazes pelo 
calor, para a construção de embornais exteriores, descargas sanitárias e 
outros condutos de descarga que estejam próximos à linha d'água, bem 
como em locais em que o enfraquecimento desses materiais, em caso de 
incêndio, levaria ao risco de provocar um alagamento. 

h) A ventilação mecânica dos compartimentos de máquinas deverá 
poder ser parada de uma posição facilmente acessível, situada fora dos 
compartimentos de máquinas. 

REGRA 52 
Sistema de Extinção de Incêndio e Equipamento 

a! Aplicação 

Quando os navios tiverem uma tonelagem bruta inferior às citadas 
nesta Regra, os dispositivos para os itens cobertos pela presente Regra 
deverão ser de modo a satisfazer à Administração. 

b) Bombas de Incêndio e Sistemas de Redes Princinais de Incêndio 

O navio deverá ser provido de bombas de incêndio, de sistemas de 
redes principais de incêndio, tomadas d'água e mangueiras, de acordo 
com a Regra 5 do presente Capítulo e com as seguintes prescrições: 

(I) Um navio de tonelagem bruta de arqueação, Igual ou supe
rior a 1. 000, deverá ser provido de duas bombas de incêndio acio
nadas independentemente; e 

(ii) Num navio de tonelagem bruta de arqueação igual ou 
superior a 1. 000, se um incêndio em qualquer compartimento puder 
colocar fora de ação todas as bombas, deverão existir meios alter
nativos para fornecimento de água para o combate ao incêndio. 

Num navio de tonelagem bruta de arqueação igual ou superior 
a 2.000, este meio alternativo deverá ser uma bomba de emergên
cia fixa independente. Esta bomba de emergência deverá ser capaz 
de fornecer dois jatos de água, de modo a satisfazer à Admi
nistração. 

cJ Tomadas de Incêndio, Mangueiras e Esguichos 

(i) Num navio de tonelagem bruta de arqueação igual ou su
perior a 1. 000, o número de mangueiras de incêndio a ser provido, 
cada uma delas complementada com acoplamentos e esguichos, 
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deverá ser de uma para cada 30 metros ( 100 pés) de comprimento 
do navio e uma sobressalente, com o mínimo de 5 mangueiras. 
Este número não inclui quaisquer mangueiras exigidas para qual
quer praça de máquinas ou de caldeiras. 

A Administração poderá aumentar o número de mangueiras 
exigido, de modo a assegurar que mangueiras em número suficiente 
estejam disponíveis e acessíVeis a todo momento, levando em con
sideração o tipo do navio e a natureza da linha em que o mesmo 
é empregada. 

(ii) Nos compartimentos habitáveis, de serviço e de máquinas 
o número e a posição das tomadas de incêndio deverá ser tal que 
atenda aos requisitos do parágrafo d) da Regra 5 do presente Ca
pítulo. 

(iii) Num navio as disposições deverão ser tais que pelo menos 
dois jatos d'ãgua possam atingir qualquer parte de qualquer com
partimento de carga quando vazio. 

(iv) Todas as tomadas exigidas nos compartimentos de máqui
nas de navios com caldeiras a óleo ou máquinas propulsoras do 
tipo de combustão interna deverão ser equipadas com mangueiras 
que tenham esguichos, como exigido no parágrafo g) da Regra 5 
do presente oapitulo. 

dJ Conexão Internacional com as Tomadas de Terra 

(i) Qualquer navio de tonelagem bruta de arqueação igual ou 
superior a 1. 000 deverá ser provido com pelo menos uma conexão 
internacional de ligação com a terra, em atendimento ao parágrafo 
h! da Regra 5 deste Capítulo. 

(ii) As instalações deverão permitir a ligação com a terra por 
por qualquer dos bordos. 

e) Extintores de Incêndio Portáteis nos Compartimentos de Acomoda
ções e de Serviço 

Os navios deverão ser promovidos, nos compartimentos habitáveis e de 
serviço, de extintores portáteis de modelo aprovado, em número julgado 
necessário e suficiente pela Administração. Em qualquer caso, seu número 
não deverá ser inferior a cinco nos navios de tonelagem bruta de arqueação 
igual ou superior a 1. 000. 

1 J Dispositivos Fixos de Extinção de Incêndio nos Compartimentos de 
Carga 

(i) Os compartimentos de carga dos navios de tonelagem bruta 
de arqueação igual ou superior a 2. 000 deverão ser protegidos por 
um sistema fixo de extinção, em atendimento à Regra 8 do presente 
Capitulo. 

(ii) A Administração poderá isentar dos requisitos da alínea i) 
deste parágrafo os porões de carga de qualquer navio (outros que 
não sejam os tanques de um petroleiro): 

( 1) se eles forem providos de tampas de aço nas escotilhas e 
de meios eficazes de fechamento de todos os ventiladores e outras 
aberturas que conduzam aos porões; 



122 DECRETOS LEGISLATIVOS - 1980 

(2) se o navio for construído e destinado unicamente para 
o transporte de cargas tais como minérios, carvão ou grãos; e 

(3) quando for provado, de modo a satisfazer à Administração, 
que o navio será eng·ajado em viagens de tão curta duração que 
seria injustificável a aplicação do requisito. 

(iii) Quando transportando explosivos de natureza ou quanti
dade tais que não seja permitido que sejam transportados em 
navios de passageiros. de acordo com a Regra 8 do Capítulo VII 
da presente Convenção, todo navio, em complementação ao aten
dimento dos requisitos desta Regra deverá atender aos seguintes 
requisitos: 

(1) não poderá ser usado vapor em qualquer compartimento 
que contenha explosivos. Para os fins desta alínea, "compartimen
to" significa todos os espaços compreendidos entre duas anteparas 
pennanentes adjacentes e inclui o mais baixo dos porões e todos os 
compartimentos de carga acima dele; e 

(2) além disso, em cada compartimento que contenha explo
sivos e nos compartimentos de carga adjacentes, deverá ser pro
Vido em cada compartimento de carga um sistema de detecção de 
fumaça ou fogo. 

gJ Equipamentos de Extinção de Incêndio nas Praças de Caldeiras, etc. 

Nos compartimentos em que existirem caldeiras principais ou auxiliares 
a óleo, unidades de óleo combustível ou tanques de decantação, em navios 
de tonelagem bruta de arqueação igual ou superior a 1. 000, deverão ser 
providos os seguintes dispositivos: 

(i) Deverá existir qualquer uma das seguintes instalações fixaF 
de extinção de Incêndio: 

O) um sistema de borrifamento de água sob pressão, de acordo 
com a Regra 11 deste Capitulo; 

(2) uma instalação de extinção de incêndio, de acordo com a 
Regra 8 deste Capitulo; 

(3) uma instalação fixa de espuma. de acordo com a Regra !) 

deste Capítulo. (A Administração poderá exigir equipamentos fixos 
ou móveis com água sob pressão ou de borrifamento de espuma 
para combate a incêndio, acima do estrado da praça). 

Em cada caso, se as praças de máquinas e de caldeiras não 
forem inteiramente separadas, ou se o óleo combustível puder es
correr dos pocetos de esgoto da praça de caldeiras para os da 
praça de máquinas, as praças de máquinas e de caldeiras combi
nadas deverão ser consideradas um único compartimento. 

(ii) Deverá existir, pelo menos, dois extintores portáteis aprova
dos de espuma ou de outro meio aprovado de extinção, adequado 
para incêndios de óleo, em cada frente de caldeira de cada praça e 
em cada compartimento em que uma parte da instalação de óleo 
combustível estiver situada. Além disso, deverá existir, pelo menos, 
um extintor com as características acima e com a capacidade de 9 
litros (2 galões) para cada queimador, não havendo necessidade 
de oue a capacidad~ total do extintor ou extintores adicionais exce
da 45 litros (lO galões) para qualquer praça de caldeiras. 
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(iii) Em cada frente de caldeira deverá existir um recipiente 
contendo areia, serragem impregnada com soda ou outro material 
seco aprovado, na quantidade que for exigida pela Adl!linistração. 
Alternativamente, um extintor portátil aprovado podera ser usado 
em lugar do acima citado. 

lt) Dispositivos de Combate a Incêndio em Compartimentos que contêm 
Motores de Combustão Interna 

Quando forem usados motores de combustão interna, seja para a ~pr?~ 
pulsão principal ou seja para fins auxiliares associados, com uma potência 
total de saída de não menos de 746 kW, um navio de tonelagem bruta de 
arqueação igual ou superior a 1. 000 deverá ser provido dos seguintes dis
positivos: 

(i) Um dos dispositivos fixos de extinção de incêndio exigidos 
pela alínea (i) do parágrafo g) da presente Regra; e 

(ii) em cada compartimento de máquinas, um extintor de es
puma de um tipo aprovado e de capacidade mínima de 45 litros 
(10 galões) ou um outro equivalente, e também um tipo aprovado 
de extintor de espuma portátil para cada 746 kW de potência de saí
da do motor ou parte disso. O número total de extintores portáteis 
a ser suprido não deverá ser inferior a dois nem exceder seis. 

i) Dispositivos de Combate a Incêndio em Compartimentos que conte~ 
nham Turbinas a vapor e que não requeiram qualquer Instalação Fixa 

A Administração deverá dar consideração especial aos dispositivos de 
extinção de incêndio a serem providos nos compartimentos que contenham 
turbinas a vapor e que sejam separados das praças de caldeiras por ante
paras estanques. 

j) Equipamentos de Bombeiro e Equipamentos Individuais 
(i) O navio, seja novo ou existente, deverá transportar pelo 

menos dois equipamentos de bombeiro, em atendimento aos requi
sitos da Regra 14 do presente Capítulo. Além disso, as Administra
ções poderão exigir, nos grandes navios, conjuntos adicionais de 
equipamentos individuais e, em petroleiros e navios especiais, tais 
como navíos-fábrica, equipamentos de bombeiro adicionais. 

(ii) Para cada equipamento de bombeiro que inclua um apare
lho de respiração autónomo, de acordo com as disposições do pa
rágrafo b) da Regra 14 do presente Capítulo, deverão existir ampo
las de recarregamento em número julgado suficiente pela Admi
nistração. 

(iii) Os equipamentos de bombeiro e os equipamentos indivi~ 
duais deverão ser armazenados de modo que sejam facilmente aces
síveis e prontos para serem usados e, quando forem providos mais 
de um equipamento de bombeiro e mais de um conjunto de equi
pamento individual, deverão eles ser armazenados em posições 
suficientemente distantes umas das outras. 

REGRA 53 

Meios de Abandono 

a) Em todos os compartimentos destinados aos passageiros e à tripu
lação e em todos os compartimentos em que a tripulação é normalmente 
empregada, exceto nos compartimentos de máquinas, deverão ser previstas 
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escadas inclinadas e escadas verticais que constituam um meio rápido de 
abandono desses cnmpartimentos para o convés de embarque das embar
cações salva-vidas. 

bJ Nos compartimentos de máquinas deverão ser providos dois meios 
de abandono para cada praça de máquinas, túnel de eixo e praça de cal
deiras, sendo que um destes meios poderá ser uma porta estanque. Nos 
compartimentos de máquinas que não disponham de nenhuma porta estan
que, os dois meios de abandono deverão ser constituídos por dois conjuntos 
de escadas de aço, tão separados quanto possível, conduzindo a portas 
na gaiúta, do mesmo modo separadas, e através das quais é provido o acesso 
ao convés de embarque das embarcações. No caso de navios de tonelagem 
bruta de arqueação inferior a 2. 000, a Administração poderá dispensar esta 
exigência, levando na devida consideração a largura e a disposição da 
gaiúta. 

REGRA 54 
Dispositivos Especiais nos Compartimentos de Máquinas 

a) Deverão ser providos dispositivos para parar os ventiladores que 
servem aos compartimentos de máquinas e aos de carga e para fechar 
todas as portas, condutos de ventilação, espaços anulares em torno das 
chamadas chaminés e outras aberturas para esses locais. Esses dispositivos 
deverão poder, em caso de incêndio, ser manobrados do exterior de tais 
compartimentos. 

b) Os motores que acionam os ventiladores de tiragem forçada e de 
tiragem induzida, as bombas de transferência de óleo, as bombas de óleo 
combustível das unidades de queima e outras bombas similares de combus
tível deverão ser munidas de comandos à distância situados fora dos com
partimentos em que se acham as bombas, que possam ser paradas no caso 
de incêndio que tenha origem no compartimento em que estão localizadas. 

c) Toda canalização de aspiração de óleo combustível ligada a um 
reservatório, a um tanque de decantação ou a um tanque de serviço diário, 
situados acima do duplo-fundo, deverá ser munida de uma torneira ou 
de uma válvula capaz de ser fechada no lado de fora do respectivo com
partimento, no caso de um incêndio que se declare no compartimento em 
que esses tanques estão situados. No caso especial dos tanques profundos 
situados em qualquer túnel de eixo ou de tubulações, as válvulas deverão 
ser instaladas nos tanques, mas em caso de incêndio dever-se-á poder 
fechar as canalizações que a eles são ligadas por meio de válvula adicional 
colocada fora do túnel ou túneis. 

PARTE E 

Medidas de Segurança contra Incêndio para Petroleiros 

REGRA 55 

Aplicação 

a) Esta parte deverá ser aplicada a todos as petroleiros novos que trans
portem óleo cru e produtos de petróleo que tenham um ponto de fulgor 
que não exceda 60° C (1400 F) (prova de cadinho fechado), como determi
nado por um aparelho de medição de ponto de fulgor de tipo aprovado e 
cuja pressão Reid de vapor seja abaixo da pressão atmosférica, e outros 
produtos líquidos que tenham um risco de incêndio similar. 

bJ Em complementação, todos os navios cobertos por esta parte deverão 
atender aos requisitos das Regras 52, 53 e 54 do presente Capítulo, exceto 
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que o paràgrafo f J da Regra 52 não se aplica necessariamente aos petro
leiros que atendam à Regra 60 do presente Capitulo. 

cJ Quando for pretendido transportar outras cargas que não sejam 
as referidas no parágrafo a) desta Regra e que apresentem riscos adicio
nais de incêndio, deverão ser exigidas, de modo a satisfazer à Adminis
tração, medidas adicionais de segurança. 

d) Transportadores combinados não deverão transportar cargas sólidas, 
a menos que todos os tanques de carga estejam vazios de óleo e sem gases 
ou a menos que, em cada caso, a Administração esteja satisfeita com os 
dispositivos que forem providos. 

REGRA 56 

Localização e Separação dos Compartimentos 

a) Os compartimentos de máquinas de Categoria A deverão ser posicio
nados a ré dos tanques de carga e tanques de resíduos e deverão ser deles 
isolados por um espaço vazio, compartimento da bomba de carga ou tan
ques de óleo combustível pesado. Eles também deverão ser situados a ré 
de tais compartimentos de bombas de carga e espaços vazios, mas não ne
cessariamente a ré dos tanques de óleo combustível pesado. Contudo, a 
parte mais baixa do compartimento da bomba poderá ser embutida em 
tais compartimentos de máquinas para acomodar as bombas, desde que a 
altura do convés rebaixado seja, de um modo gerai, não mais do que um 
terço do pontal moldado acima da quilha. Exceto no caso de navio de não 
mais de 25.000 toneladas métricas deadweight, em que possa ser demons
trado que, por razões de acesso e de um satisfatório arranjo de canaliza
ções, isto seja impraticável, a Administração poderá permitir um rebaixa
mento que exceda tal altura, mas que não exceda a metade do pontal 
moldado acima da quilha, 

bJ Os compartimentos habitáveis, as estações principais de controle 
de carga, estações de controle e compartimentos de serviço deverão ser 
posicionados a ré de todos os tanques de carga, tanques de resíduos, com
partimentos das bombas de carga e espaços vazios que isolem os tanques 
de carga ou de resíduos dos compartimentos de máquinas de Categoria A. 
Qualquer antepara comum, separando um compartimento de bomba de 
carga, incluindo a entrada do compartimento de bomba, de compartimentos 
habitáveis, de serviço e estações de controle deverá ser construída no tipo 
"A-60", Quando for necessário, compartimentos habitáveis, estações de 
controle, compartimentos de máquinas que não sejam de Categoria A e 
compartimentos de serviço poderão ser permitidos por ante a vante de 
todos os tanques de carga, tanques de resíduos, compartimentos de bom
bas e espaços vazíos sujeitos a um padrão de segurança equivalente, e 
providos, de modo a satisfazer à Administração, de dispositivos apropriados 
de extinção de incêndio. 

cJ Quando a instalação de um posto de navegação acima da área de 
tanque de carga se fizer necessária, ele deverá servir unicamente para 
fins de navegação e deverá ficar separado do convés dos tanques de carga 
por meio de um espaço aberto, com uma altura de pelo menos 2 metros. 
A proteção contra incêndio de tal posição para navegação deverá, além disso, 
ser do modo exigido para os compartimentos de controle, como consta 
dos parágrafos a) e b) da Regra 57 e outras dispoSições da presente parte 
que sejam aplicáveis. 

dJ Meios deverão ser providos para manter os derrames do convés 
afastados das áreas de compartimentos habitáveis e de serviço. Isto poderá 
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ser conseguido pela provisão de uma braçola continua permanente, de uma 
altura apropriada, estendendo-se de borda a borda. Deverá ser dada consi
deração especial aos dispositivos associados para o carregamento de popa. 

e) As anteparas exteriores de superestruturas e casarias que circundam 
os compartimentos habitáveis e de serviço e inclusive quaisquer conveses 
em balaço em que se apóiam tais acomodações deverão ser 1sola.dos, de 
acordo com o tipo "A-6U", em todas as partes que ficam em frente aos 
tanques de óleo de carga e ao longa de 3 metros para ré do limite de 
vante. No caso dos lados dessas superestruturas e casarias, tal isolamento 
deverá ser instalado até uma altura que seja considerada necessária pela 
Administração. 

/) Nas anteparas-limites que ficam frente aos tanques de carga, das 
superestruturas e casarias que contenham compartimentos habitáveis e de 
serviço deverão ser aplicadas as seguintes disposições: 

(i) Nenhuma porta deverá ser permitida em tais anteparas
limites, exceto portas de compartimentos que não tenham acesso 
aos compartimentos habitáveis e de serviço, tais como estações de 
controle de carga, compartimentos de provisões e paióis que podem 
ser permitidas pela Administração. Quando existirem tais portas, 
os limites dos compartimentos terão isolamento do tipo "A-60". Em 
tais limites poderão ser instaladas chapas aparafusadas para remo
ção das máquinas. 

(ii) As vigias em tais anteparas-limites deverão ser de um tipo 
fixo (que não são abertas). As janelas da casa do leme poderão ser 
do tipo de abrir. 

(iii) As vigias existentes no primeiro convés acima do convés 
principal deverão ser equipadas com coberturas internas de aço ou 
material equivalente. 

Os requisitos deste parágrafo, onde aplicáveis, exceto no caso de acesso 
aos compartimentos do passadiço, deverão também ser aplicados aos limites 
das superestruturas e casarias, numa distância de 5 metros, medida lon
gitudinalmente, a partir da parte em que tais estruturas terminam a 
vante. 

a! 

REGRA 57 

Construção 

(i) O casco, superestrutura, anteparas estruturais, conveses e 
casarias deverão ser construídos de aço ou outro material equiva
lente. 

(ii) Anteparas entre compartimentos de bombas de carga, in
cluindo seus túneis verticais e compartimentos de máquinas de 
Categoria A, deverão ser do Tipo "A" e não deverão ter qualquer 
penetração que seja inferior ao Tipo "A-0" ou equivalente sob todos 
os aspectos, com exceção da gaxeta do eixo da. bomba de carga e 
penetrações similares engaxetadas. 

(Ui) As anteparas e conveses que formam divisões que separam 
os compartimentos de máquinas de Categoria A e compartimentos 
de bombas de carga, incluindo seus túneis verticais, respectivamen
te, dos compartimentos habitáveis e de serviço deverão ser do tipo 
"A-60". Tais anteparas e conveses e quaisquer limites de compar
timentos de máquinas de Categoria A e compartimentos de bombas 
de carga não deverão ter aberturas para janelas e vigias. 
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(iv) Os requisitos das alíneas (ii) e (iii) do presente parágrafo, 
contudo, não impedirão a instalação de luminárias permanentes 
estanques a gás, aprovadas para iluminar os compartimentos de 
bombas, desde que possuam urna resistência adequada e mante
nham a integridade e estanqueldade ao gás da antepara, atendendo 
aos requisitos da classe "A". Além disso não impedirão a utilização 
de janelas numa estação de controle localizada totalmente no in
terior de um compartimento de máquinas 

(v) As estações de controle deverão ser separadas dos compar
timentos fechados adjacentes por meio de anteparas tipo "A" e 
conveses. O isolamento dos limites dessa estação de controle deverá 
ser de modo a satisfazer à Administração, levando em considera
ção o risco de incêndio nos compartimentos adjacentes. 

(vi) As portas de gaiútas nos compartimentos de máquinas de 
Categoria A deverão ser de fechamento automático e atender às 
disposições citadas na alínea (vii) do parágrafo b) da presente 
Regra. 

(vii) A superfície do isolamento nos limites interiores dos com
partimentos c.fe máquinas de Categoria A deverá ser impenetrável 
ao óleo e vapores de óleo. 

(vííí) Os revestimentos principais do convés, se aplicados, de
verão ser de materiais aprovados que não se inflamem facilmen
te. ( *) 

Ux) As escadas interiores deverão ser de aço ou outro material 
apropriado. 

(x) Quando forern adjacentes aos compartimentos habitáveis, 
as anteparas de cozinhas, paióis de tinta, das luzes a óleo ou a 
querosene, e paióis do mestre deverão ser de aço ou de material 
equivalente. 

(xi) Tintas, vernizes e outros acabamentos usados em super
ficies interiores expostas deverão ser de natureza a não oferecer 
um risco de incêndio descjávcl, a jufzo da Administração e não 
deverão produzir uma quantidade excessiva de fumaça ou outras 
quaisquer matérias de propriedades tóxicas. 

ixiD As canalizações que transportem óleo combustíveis lí
quidos deverão ser de um material aprovado pela Administração, 
considerando o risco de incêndio. Os materiais que forem tornados 
rapidamente ineficazes pelo aqu~cimento não deverão ser utílízados 
para cs embornais externos, descargas de sanitários e outros con
dutos de descarga que estejam próximos à linha d'água, bem como 
em locais em que a falha destes materials em caso de incêndio le
varia ao risco de provocar um alagamento. 

(xiiü A ventilação mecânica dos compartimentos de máquinas 
deve poder ser parada de uma posição facilmente acessível, situa
dR fora dos compartimentos de máquinas. 

(xiv) Os alboios para os compartimentos de máquinas de ca
tegoria A e compartimentos de bombas de carta deverão atender 

(•) Convém reportar-se às dtretrlzes provisórias aperfeiçoadas sobre os métodos de testes 
aplicáveis às coberturas :Principais de convés, adotadas pela Organlzaçli.o (Resolução 
.'\.214 (Vll). 
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às disposições da alínea (iii) do parágrafo a) da presente Regra, 
relacionadas às janelas e vigias e, além disso, deverão ser instala
dos de modo que sejam capazes de ser rapidamente fechados pelo 
lado de fora dos compartimentos a que servem. 

b) Dentro dos compartimentos habitáveis, de serviço e de estações de 
controle, serão aplicadas as seguintes condições: 

(i) as anteparas dos corredores, incluindo as portas, deverão 
ser de divisões dos tipos "A" ou "B", estendendo-se de convés a 
convés. Quando forros e;ou revestimentos contínuos tipo "B" forem 
instalados em ambos os lados da antepara, esta poderá terminar 
no forro ou no revestimento contínuo. Portas de camarotes e locais 
de reunião em tais anteparas poderão ter uma abertura de venti
lação na sua metade inferior; 

(ii) espaços de ar fechados, existentes por detrás dos tetas, 
painéis ou revestimentos, deverão ser divididos por separações bem 
próximas que impeçam a tiragem de ar e espaçadas entre si de não 
mais de 14 metros de distância; 

(iii) tetos, forros, anteparas e isolamento, exceto o isolamento 
nos compartimentos refrigerados deverão ser de material não com
bustíveL Barreiras de vapor e adesivos utilizados conjuntamente 
com isolamento, bem como com o isolamento das instalações de ca
nalização para os sistemas de serviços de refrigeração não necessi
tarão ser não-combustíveis, mas deverão ser mantidos na quantida
de mínima que seja praticável, e suas superfícies expostas deverão 
ter uma resistência de propagação de chamas que satisfaça à Admi
nistração; 

Ov) as armações, inclusive os batentes e as peças de união das 
anteparas, forros, tetas, limitadores de tiragem, se instalados, de
vem ser de material não-combustível; 

(v) todas as superfícies expostas em corredores e nos condutos 
de escadas e em locais menos visíveis ou inacessíveis deverão ter 
características de baixa propagação de chamas; (*) 

(Vi) as anteparas, forros e tetas poderáo ter compensados de 
madeira combustíveis, desde que tais compensados não excedam 2 
milímetros de espessura dentro de qualquer dos tais compartimen
tos, exceto corredores, condutos de escadas e estações de controle, 
onde não deverão exceder 1,5 milímetros; 

(vii} as escadas que atravessam somente um único convés deve
rão ser protegidas, pelo menos em um nível, por divisões tipo "A" 
ou "B'' e portas de fechamento automático, de modo a limitar a rá. ... 
pida propagação do incêndio de um convés para outro. Os condutos 
verticais dos elevadores da tripulação deverão ser feitos de antepa
ras divisórias do tipo "A". As escadas inclinadas e os condutos ver
ticais dos elevadores que atravessam mais de um convés deverão ser 
circundadas por divisões do tipo "A" e protegidas por portas de 
aço de fechamento automático em todos os níveis. As portas de fe
chamento automático não deverão ser equipadas com ganchos de 

{ •) Convém reportar-se às diretlvas concernentes à avaliação dos riscos de incêndio apre
sentados pelos materiais, adota.das pela Organizaçl\o {Resolução A.I66 {ES. IV) ) . 
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retenção. Contudo, poderão ser utilizados dispositivos de retenção 
dotados de acessório de abertura à distância, de um tipo que permi
ta que em caso de falha a porta possa ser fechada. 

c) Os condutos destinados à ventilação dos compartimentos de máqui
nas da Categoria "'A" não deverão, como regra geral, passar por comparti
mentos de acomodações, compartimentos de serviço ou estações de controle. 
Contudo, a Administração poderá dispensar o cumprimento desta disposição 
nos seguintes casos: 

(i) os condutos são construídos de aço e cada um é Isolado de 
acordo com o padrão "A-60"; ou 

(ii) os condutos são construídos de aço, providos de uma vâl
vula de borboleta automática contra incêndio, localizada nas proxi
midades da antepara divisória, que atravessam, e isolados de acordo 
com o padrão "A-60", desde o compartimento de máquina de 
Categoria A até um ponto situado pelo menos 5 metros além da 
válvula de borboletas contra incêndio. 

d) Os condutos destinados à ventilação dos compartimentos habitáveis, 
compartimentos de serviço ou estações de controle não deverão, como regra 
geral, atravessar os compartimentos de máquinas de Categoria A. Contudo, 
a Administração poderá permitir que sejam dispensadas estas disposições, 
desde que os condutos sejam de aço e uma válvula de borboleta automática 
contra incêndio seja instalada em um local nas proximidades das anteparas 
atravessadas. 

REGRA 58 

VentUação 

a} o arranjo e posicionamento das aberturas no convés do tanque de 
carga, pelas quais pode ocorrer emissão de gás, deverá ser de modo a 
:minimizar a possibilidade do gás entrar em compartimentos fechados que 
contenham uma fonte de ignição ou se acumular nas proximidades das 
máquinas e equipamentos de convés que possam se constituir num perigo 
de ignição. Em todos os casos a altura da saida acima do convés e a velo
cidade de descarga do gás deverão ser consideradas conjuntamente com a 
distância de qualquer abertura da casaria ou fonte de ignição. 

b) O arranjo das entradas e saídas de ventilação e outras aberturas dos 
compartimentos que limitam a casaria e superestrutura deverá ser tal que 
complemente as disposições do parágrafo a) da presente Regra. Tais aber
turas, especialmente para os compartimentos de máquinas deverão ficar 
situadas o mais para ré possível. Dever-se-â considerar com este propósito 
o caso em que o navio estiver equipado para a carga e descarga pela popa. 
Fontes de ignição, tais como equipamentos elétricos, deverão ser dispostos 
de modo a evitar o risco de uma explosão. 

c) Os compartimentos das bombas de carga deverão ser ventilados me
canicamente e as descargas dos exaustores deverão ser dirigidas para um 
local seguro no convés aberto. A ventilação desses compartimentos deverá 
ter uma capacidade suficiente para minimizar a possibilidade de acumu
lação de vapores inflamáveis. O número de mudanças de ar deverá ser de 
pelo menos 20 vezes por hora, baseado no volume bruto do compartimento. 
Os condutos de ar deverão ser dispostos de modo que todo o compartimento 
seja eficazmente ventilado. A ventilação deverá ser do tipo de sucção. 
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REGRA 59 
Meios de Abandono 

Em aditamento aos requisitos do parágrafo a) da Regra 53 do presente 
Capítulo, a Administração deverá levar em consideração a disponibilidade 
de meios de abandono de emergência para o pessoal, a partir de cada 
camarote. 

REGRA 60 

Proteção dos Tanques de Carga 

a) Para petroleiros de tonelagem de porte bruto igual ou superior a 
100.000 toneladas métricas e transportadores combinados de tonelagem de 
porte bruto igual ou superior a 50.000 toneladas métricas, a proteção da área 
de convés dos tanques de carga e dos próprios tanques de carga deverá ser 
obtida por um sistema de espuma fixo no convés e um dispositivo fixo de 
gás inerte, de acordo com os requisitos das Regras 61 e 62 da presente Parte, 
exceto que, em lugar das instalações acima, a Administração, após ter le
vado em consideração o arranjo do navio e seu equipamento, poderá aceitar 
outras combinações de instalações fixas se elas proporcionarem uma pro
teção equivalente à acima, de acordo com a Regra 5 do Capítulo I da 
presente Convenção. 

b) Para ser considerado equivalente, o sistema proposto, em lugar do 
sistema de espuma do convés, deverá: 

(1) ser capaz de extinguir incêndios provocados por derrama
mento de óleo e também de impedir a ignição do óleo derramado 
ainda não inflamado; e 

(ii) ser capaz de combater incêndios em tanques avariados. 

c) Para ser considerado equivalente, o sistema proposto para substituir 
o sistema de gás inerte deverá: 

(i) ser capaz de impedir acumulações perigosas de misturas 
explosivas no interior dos tanques de carga intactos durante o 
serviço normal em viagens com lastro e em operações necessárias 
no interior do tanque; e 

(ii) ser projetado de modo a minimizar o risco de Ignição 
oriundo da produção de eletricidade estática pelo próprio sistema. 

d) Nos petroleiros de tonelagem de porte bruto inferior a 10.000 tone
ladas métricas e nos transportadores combinados de tonelagem de porte 
bruto inferior a 50.000 toneladas métricas, a Administração poderá, na 
aplicação dos requisitos do parágrafo f) da Regra 52 do presente Capitulo, 
aceitar um sistema de espuma capaz de descarregar espuma interna ou 
externamente aos tanques. Os detalhes de tais instalações deverão ser de 
modo a satisfazer à Administração. 

REGRA 61 
SiStema de Espuma Fixo no Convés 

O sistema de espuma fixo no convés, referido no parágrafo a) da Regra 
60 do presente Capitulo, deverá ser projetado como se segue: 

a) as instalações para prover espuma deverão ser capazes de liberar 
espuma para a área total dos tanques de carga, bem como para dentro de 
qualquer tanque de carga cujo convés em que se situa tenha sofrido ruptura; 
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b) o sistema deverá ser de operação simples e rápida. A estação princi
pal de controle para o sistema deverá ser adequadamente localizada fora 
da área do tanque de carga, adjacente aos compartimentos habitáveis e 
facilmente acessível e operável, em caso de incêndio, nas áreas protegidas; 

c) a razão de suprimento da solução de espuma não deverá ser inferior 
à maior das seguintes: 

(i) 0,6 litro por minuto por metro quadrado da área do tanque 
de carga, em que a área do convés de carga significa a boca má
xima do navio, multiplicada pela extensão longitudinal dos com
partimentos ocupados pelos tanques de carga; ou 

(li) 6 litros por minuto por metro quadrado da área da seção 
horizontal de um só tanque que possua a maior área de seção 
horizontal. 

Deverá ser suprido suficiente concentrado de espuma para assegurar 
que seja gerada espuma pelo menos 20 minutos, quando forem utilizadas 
as proporções de solução estipuladas nas alíneas (i) e (ii) deste parágrafo, 
considerando-se a maior delas. A razão de expansão da espuma (isto é, a 
razão do volume da espuma produzida para o volume da mistura de água 
e concentrado gerador de espuma fornecido) geralmente não deverá exceder 
12 por 1. Quando os sistemas produzirem, especialmente, espwna de baixa 
expansão, mas com uma razão de expansão que exceda ligeiramente a de 
12 para 1, a quantidade de solução de espuma disponível deverá ser cal
culada como para os sistemas de razão de expansão de 12 para 1. Quando 
é empregada uma razão média de expressão de espuma (razão de expansão 
entre 50 para 1 e 150 para ll, a velocidade de aplicação da espuma e a 
capacidade de uma instalação geradora deverão ser de modo a satisfazer 
à Administração; 

d) a espuma oriunda do sistema fixo de espuma deverá ser suprida por 
meio de geradores e aplicadores de espuma. Pelo menos 50 por cento da 
quantidade de espuma exigida deverá ser fornecida por intermédio de cada 
gerador; 

e) 
(i) o número e a pos1çao dos geradores deverão ser tais que 

atendam ao parágrafo a) desta Regra. A capacidade de solução de 
espuma de qualquer gerador em litros, por minuto, deverá ser pelo 
menos três vezes a do convés em metros quadrados, protegida por 
esse gerador, sendo tal área inteiramente avante do gerador; 

(ii) a distância do gerador para a extremidade mais afastada 
da área protegida avante desse gerador não deverá ser de mais de 
75 por cento do lançamento do gerador em condições calmas de ar. 

f) um gerador e uma conexão de mangueira para um aplicador de es
puma deverão ser localizados a bombordo e a boreste na antepara do tom
badilho ou dos compartimentos habitáveis que ficam em frente ao convés 
de carga. Deverão ser providos aplicadores para flexibilidade da ação du
rante as operações de combate a incêndio e para cobrir as áreas não aces
síveis aos geradores; 

g) deverão ser providas válvulas na rede de espuma e na rede de in
cêndio imediatamente avante de cada posição de gerador, para isolar seções 
avariadas dessas redes; e 
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h) a operação de um sistema de espuma de convés com a produção que 
lhe é exigida deverá permitir o uso simultâneo do número minlmo de jatos 
d'água exigido, na pressão exigida numa rede de incêndio. 

REGRA 62 
Sistema de Gás Inerte 

O sistema de gás inerte, refertdo no parágrafo a) da Regra 60 do 
presente Capítulo, deverá ser capaz de prover a demanda de gás ou mis
tura de gases, para os tanques de carga, tão deficientes em oxigênio que 
a atmosfera dentro de um tanque possa ser tornada inerte, isto é, incapaz 
de propagação de chamas. Esse sistema deverá satisfazer às seguintes 
condições: 

a) deverá ser eliminada a necessidade de entrada de ar puro num 
tanque durante as operações normais, exceto por ocasião da preparação 
para entrada do pessoal no tanque; 

b) os tanques vazios deverão ser capazes de ser purgados com gás 
inerte para reduzir o conteúdo de hidrocarboneto após terem suas cargas 
descarregadas; 

c) a lavagem dos tanques deverá ser passivei de ser levada a efeito 
numa atmosfera inerte; 

d) durante a descarga da carga o sistema deverá ser tal que assegure 
que o volume de gás referido no parágrafo /) desta Regra esteja disponivel. 
iEm outras ocasiões deverá estar permanentemente disponível o gás sufici
ente, para assegurar o atendimento do parágrafo g) da presente Regra; 

e) deverão ser providos meios adequados para purgar os tanques com 
ar puro, do mesmo modo que com gás inerte; 

j) o sistema deverá ser capaz de suprir o gás inerte numa quantidade 
de pelo menos 125 por cento da capacidade nominal das bombas de carga~ 

g) em condições nonnais de trabalho, quando os tanques estiverem 
sendo ou já tiverem sido enchidos de gás inerte, uma pressão positiva 
deverá ser capaz de ser mantida no tanque; 

h) as saídas de descarga do gás usado para purgar deverão ser adequa
damente localizadas ao ar livre e deverão ter os mesmos requisitos gerais 
prescritos para as saídas de ventilação dos tanques, referidos no parágrafo 
e) da Regra 58 do presente Capítulo; 

i) deverá ser provido um purificador que resfrie eficazmente o gás e 
remova produtos sólidos e de combustão de enxofre; 

j) dois ventiladores para introdução de ar, pelo menos, deverão ser 
providos, os quais, conjuntamente, deverão ser capazes de descarregar, 
pelo menos, a quantidade de gás estipulada no parágrafo f) da presente 
Regra; 

k) o conteúdo de oxigénio no gás inerte suprido, normalmente não 
deverá exceder 5 por cento em volume; 

l) deverão ser providos meios para evitar o retorno dos gases de hidro
carbonetos ou vapores dos tanques para os compartimentos de máquinas e 
condutos de fumaça e evitar o desenvolvimento de pressão ou vácuo exces
sivos. Além disso, um selo d'água eficaz ou efetivo deverá ser instalado no 
purificador ou no convés. O ramal da canalização para o gás inerte deverá 
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ser equipado com válvulas de interceptação ou meios equivalentes de 
controle em cada tanque. O sistema deverá ser projetado de modo a mini
mizar o risco de ignição oriundo da produção de eletricldade estática; 

m) instrumentos deverão ser instalados para indicação contínua e re
gistro permanente, a todo momento em que estiver sendo suprido o gás 
inerte, da pressão e conteúdo de oxigênio do gás na rede de suprimento 
de gás inerte, ao lado da descarga do ventilador. Tais instrumentos deverão, 
de preferência, ser colocados no compartimento de controle da carga, se 
instalados, mas, em qualquer caso, deverão ser de fácil acesso para o Oficial 
encarregado das operações de carga. Instrumentos portáteis apropriados 
para a medida de oxigênio e gases de hidrocarbonetos ou vapor e as insta
lações necessárias dos tanques deverão ser providos para monitorar o 
conteúdo dos tanques; 

n) deverão ser providos meios para indicação da temperatura e pressão 
na rede de gás inerte; 

o) deverão ser providos alarmes para indicar: 

(i) alto conteúdo de oxigênio no gás, na rede de gás inerte; 

(ii) pressão baixa de gás na rede de gás inerte; 

(üi) pressão baixa no suprimento para o selo de água do convés, 
se tal equipamento tiver sido instalado; 

Ovl alta temperatura do gãs na rede de gás Inerte; e 

(V) baixa pressão de água para o purificador. 

Deve ser provido um fechamento automático do sistema quando forem 
atingidos os limites predeterminados, no que concerne às alíneas (iii), (iv) 
e (v) do presente parágrafo: 

p) o Comandante de qualquer navio equipado com um dispositivo de 
gás inerte deverá possuir um manual de instruções abrangendo os requisitos 
operacionais, de segurança e de saúde profissional atinentes ao sistema. 

REGRA 63 
Compartimento das Bombas de carga 

Cada praça de bombas de carga deverá ser provida de um dispositivo 
fixo de combate a incêndio, operado de uma posição facilmente acessível, 
fora da praça das bombas. O sistema deverá usar borrifos d'água ou um 
outro meio apropriado que satisfaça à Administração. 

REGRA 64 
Esguichos para Mangueiras 

Todos os esguichos de água para mangueiras deverão ser de um tipo de 
duplo emprego aprovado (isto é, tipo borrlfo/jato), Incorporando uma 
válvula de fechamento. 

PARTE F 

Medidas Especiais de Segurança contra Inc~ndio 
Para navios de passageiros existentes 

(Para os fins desta Parte do presente Capítulo, todas as referências à 
Regra... (1948) significam referências às Regras do Capítulo li da Con
venção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana do Mar, 1948, 
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e todas as referências à Regra... (1960) significam, a menos que de outra 
forma estabelecido, referências às Regras do Capítulo II da Convenção 
Internacional para Salvaguarda da Vida Humana do Mar, 1960). 

REGRA 65 

Apltcação 

Todo navio de passageiros que transporte mais de 36 passageiros deverá, 
pelo menos, satisfazer às seguintes disposições: 

a) um navio, cuja quilha tenha sido batida antes de 19 de novembro 
de 1952, deverá satisfazer às disposições das Regras 66 a 85, inclusive, da 
presente Parte; 

b) um navio, cuja qu!lha tenha sido batida em ou depois de 19 de 
novembro de 1952 mas antes de 26 de maio de 1965, deverá satisfazer, por 
sua vez, às disposições da Convenção Internacional para Salvaguarda da 
Vida Humana no Mar. 1948, relativas às medidas de segurança contra 
incêndio aplicáveis na citada Convenção aos navios novos e deverá tam
bém satisfazer às disposições das Regras 68 b) e c), 75, 77 b), 78, 80 b), 81 
b) a g), 84 e 85 da presente Parte; e 

c) um navio, cuja quilha tenha sido batida em ou depois de 26 de maio 
de 1965, mas antes da presente Convenção entrar em vigor, deverá, a 
menos que satisfaça às Partes A e B deste Capítulo, satisfazer às disposi
ções da Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no 
Mar, 1960, relativas às medidas de segurança contra incêndio aplicáveis 
aos navios novos, e deverá também satisfazer às Regras 68 b) e c), 80 b), 
c) e d) e 85 da presente Parte. 

REGRA 66 
Estrutura 

Os componentes estruturais deverão ser de aço ou outro material 
adequado, em obediência à Regra 27 (1948), com exceção de que as casarias 
isoladas que não contenham compartimentos habitáveis e os conveses 
expostos ao tempo poderão ser de madeira, desde que tenham sido tomadas 
medidas de proteção estrutural contra incêndio, que satisfaçam à Admi
nistração. 

REGRA 67 
Zonas verttcais Principais 

O navio deverá ser subdividido em zonas verticais principais por an
teparas do tipo "A", de acordo com as disposições da Regra 28 0948). 
Essas anteparas deverão ter, tanto quanto possível, um grau de isolamento 
adequado, levando em conta a natureza dos compartimentos adjacentes, 
tal como é previsto na alínea (iv) do parágrafo c) da Regra 26 (1948) . 

REGRA 68 
Aberturas nas Anteparas das Zonas Verticais Principais 

a) O navio deverá satisfazer de modo substancial às disposições da 
Regra 29 (1948). 

b) As portas contra incêndio deverão ser de aço ou material equiva
lente, revestidas ou não de um isolamento não-combustível. 

c) No caso de condutos verticais e dutos de ventilação que tenham 
uma área de seção transversal de 0,02 metro quadrado (31 polegadas qua-
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dradas) ou mais, e que passem através das anteparas das zonas verticaJs 
principais, dever-se-á aplicar as seguintes disposições adicionais: 

(i) para os conduto verticais e dutos que tenham áreas de 
seção transversal entre 0,02 metro quadrado (31 polegadas quadra
das) e 0,075 metro quadrado (116 polegadas quadradas), inclusive. 
deverão ser instaladas válvulas de borboleta contra incêndio, de 
fechamento automático, de modo que se falharem elas fiquem em 
posição fechada ou tais condutos verticais e dutos deverão ser 
Isolados de pelo menos 457 mi!imetros (18 polegadas) de cada lado 
da antepara, de modo a satisfazer às disposições aplicáveis no 
que concerne à antepara; 

(ii) para os condutos verticais e dutos que tenha uma área de 
seção transversal de mais de O,o75 metro quadrado (116 polegadas 
quadradas), as válvulas de borboleta contra Incêndio devem ser 
de um tipo de fechamento automático, de modo que se falharem 
assumam a posição fechada. 

REGRA 69 
Separação entre os Compartimentos de ·.Acomodações e os 
Compartimentos de Máquinas, Compartimentos de Carga 

e Compartimentos de Serviço 

O navio deverá satisfazer às disposições da Regra 31 (1948). 

REGRA 70 
Aplicação relativa aos Métodos I, II e III 

Todos os compartimentos habitáveis e comparthnentos de serviço do 
navio deverão satisfazer a todas as disposições de um dos parágrafos a) • 
b), c) ou d) da presente Regra: 

a) para que um naVio seja considerado como aceito segundo o Método I 
ele deverá ter lnstalada uma rede de anteparas não-combustivels do tipo 
"B", em substancial obediência às disposições de Regra 30 a) (1948) e 
utilizar ao máximo os materiais não-combustíveis, em obediência à Regra 
39 a) (1948) ; 

II: 
b) para que um navio seja considerado como aceito segundo o Método 

(i) deverá ter Instalado um sistema automático de extinção de 
incêndio por borrifos e um sistema de alarme de incêndio, em 
substancial obediência às dispOsições das Regras 42 e 48 (1948) ; 

(ii) a utilização de materiais combustíveis de qualquer natureza 
deverá ser limitada tanto quanto seja possível e razoável. 

c) para que um navio seja considerado como aceito segundo o Método 
III, ele deverá ter instalada, de convés a convés, uma rede de antepara 
capaz de retardar a propagação de um incêndio, e substancial obediência 
a Regra 30 bl 0948). Deverá, iguahnente, ter Instalado um sistema auto
mático de detecção de incêndio em substancial obediência à Regra 43 
(1948) . O emprego de materiais combustiveis e altamente inflamáveis de
verá ser llmitado ao prescrito nas Regras 39 b) e 40 g) (1948). Pode ser 
concedida a dispensa do que prescreve as Regras 39 b) e 40 g) (1948) se 
for provida uma patrulha de incêndio a intervalos não superiores a 20 
minutos; 
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b) para que um navio seja considerado como aceito segundo o Mé
todo UI: 

(!) deverão ser Instaladas anteparas suplementares do tipo 
"A" nos compartimentos habitáveis, a fim de reduzir o comprimento 
médio das zonas verticais principais a 20 metros (65,5 pés) aproxi
madamente; 

(11) deverá dispor de um siStema automático de detecção de 
incêndio, em obediência substancial à Regra 43 (194) ; 

(iii) todas as superfícies expostas e os revestimentos das ante
paras de corredores e de camarotes situados nos compartimentos 
habitáveis deverão ter um grau limitado de propagação de chamas; 

(IV) a utilização de materiais combustíveis deverá ser limitada 
como prescrito na Regra 39 b) (1948). Poderá ser admitido um des
vio das disposições da Regra 39 bl (1948), se for provida uma pa
trulha de incêndio a intervalos não superiores a 20 minutos; 

(V) deverão ser instaladas, de convés a convés, anteparas não
combustíveis suplementares do tipo "B", de modo a formar uma 
rede de anteparas capaz de retardar a propagação de um incêndio 
dentro da qual a área de qualquer compatimento, exceto os com
partimentos de reunião, não deverá exceder, de um modo geral, 300 
metros quadrados (3. 200 pés quadrados) . 

REGRA 71 
Proteção das Escadas Verticais 

As escadas deverão satisfazer às disposições da Regra 33 (1948). Toda
via, em caso de dificluldades excepcionais, a Administração poderá autorizar 
a utilização de anteparas e portas não-combustíveis do tipo "B", em lugar de 
anteparas e portas do tipo "A" nos condutos das escadas. Além disso, a 
Administração poderá autorizar a utilização, a título excepcional, de uma 
escada de madeira, com a condição de que ela seja protegida por borrifos e 
satisfatoriamente protegida por conduto. 

REGRA 72 
Proteçáo dos Elevadores (Passageiros e Serviços), condutos 

verticais de Iluminação e Aeração, etc. 

o navio deverá satiSfazer às disposições da Regra 34 (1948) . 

REGRA 73 
Proteção das Estações de Controle 

O navio deverá satisfazer às disposições da Regra 35 (1948). Todavia, 
quando a disposição ou a construção das estações de controle forem tais que 
não a puderem satisfazer inteiramente, por exemplo, no caso de escada do 
leme construída de madeira, a Administração poderá autorizar a utilização 
de anteparas não-combustíveis, não fixas, do tipo 'B", para proteger os 
limites de tais estações de controle. Em tais casos, quando os comparti
mentos situados imediatamente abaixo dessas estações apresentarem um 
notável risco de incêndio, o convés intermediário deverá ser inteiramente 
isolado como uma antepara do tipo "A". 

REGRA 74 
Proteção de Paióis, etc. 

O navio deverá satiSfazer às disposições da Regra 36 (1948). 
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REGRA 75 
Janelt13 e Vigias 

137 

Os alboios dos compartimentos de máquinas e de caldeiras deverão 
poder ser fechados do exterior. 

REGRA 76 
Sistemas de Ventüação 

a) Todos os aparelhos de ventilação mecânica, com exceção dos ventila
dores dos compartimentos de carga e de máquinas, deverão ser munidos de 
comandos principais situados fora dos compartimentos de máquinas, em 
posições de fácil acesso, e escolhidos de tal maneira que seja possível parar 
todos os ventiladores que servem a outros compartimentos que não os de 
carga, com a utilização de três estações de controle. Os aparelhos de venti
lação dos compartimentos de máquinas deverão ser munidos de um co
mando principal que possa ser manobrado do lado de fora desses com
partimentos. 

b) Um isolamento eficaz deverá ser provido para os condutos de extra
ção de ar dos fogões de cozinha, ao longo de todo o percurso desses dutos 
através de compartimentos habitáveis. 

REGRA 77 
Itens Diversos 

a! O navio deverá atender às disposições dos parágrafos a), b) e f) 
àa Regra 40 (1948). Todavia, poder-se-à substituir, no texto da Regra 40 a) 
(i) (1943), 13, 75 metros (45 pés) por 20 metros (65,5 pés). 

b) As bombas de combustível líquido deverão ser providas de comandos 
à distância, situados fora do compartimento que as contenham, de manejra 
que possam ser paradas no caso de vir a se defuagrar um incêndio no 
comportamento considerado. 

REGRA 78 
Filmes Cinematográficos 

Nas instalações cinematográficas a bordo não deverão ser usados filmes 
à base de nitrato de celulose. 

REGRA 79 

Planos 

Deverão ser providos, a bordo dos navios, planos de acordo com as dis
posições da Regra 44 (1948). 

REGRA 80 
Bombf13, Canalizações ele água do mar, 

Tomadas de IncêndiO e Mangueirf13 

a) O navio deverá satisfazer às disposições da Regra 45 (1948). 

. b! A água proveniente da rede de incêndio deverá, tanto quanto pos
sivel, estar imediatamente disponível, seja pela manutenção da pressão na 
rede, seja p.elo controle à distância das bombas de incêndio este que deverá 
ser de. fácil manobra e de livre acesso. ' 
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REGRA 81 

Disposições Relativas à Detecção e à Extinção àe Incêndios 
Generalidades 

a) O navio deverá satisfazer às disposições dos parágrafos a) a o), 
inclusive, da Regra 50 0948), sujeito ainda às disposições abaixo, da pre
sente Regra. 

Sistema àe Patrulha, àe Direção e àe Comunicação 

b) Os membros de qualquer serviço de patrulha contra incêndio, exi
gido pela presente Parte, deverão ser treinados para se familiarizarem 
com os arranjos do navio e com a localização e o funcionamento de qual
quer equipamento que possam ter de utilizar. 

c! Deverá ser Instalado, para alertar a tripulação, um alarme especial 
que poderá fazer parte do sistema de alarme geral do navio. 

à) Um sistema que permita a comunicação com o público deverá ser 
também instalado em todos os compartimentos habitáveis, de reuniões e 
de serviços, o qual poderá ser constituído por alto-falantes ou qualquer 
outro sistema eficaz de comunicações. 

Compartimentos de Máquinas e de Caldeiras 

e) Os extintores de incêndios deverão satisfazer às disposições das 
alíneas g) (li), g) (ili) e h) (ii) da Regra 64 !1960), no que se refere 
ao número, tipo e distribuição a bordo. 

Conexão Internacional com as Tomadas de Terra 

f! O navio deverá satisfazer às disposições do parágrafo d) da Regra 
64 (1960). 

Equipamentos àe Bombeiro 

g) O navio deverá satisfazer às disposições do parágrafo j) da Regra 
64 (1960). 

REGRA 82 

Pronta Disponibüiàade dos Equipamentos de Combate a Incl!nàio 

o navio deverá satisfazer às disposições da Regra 66 (1960). 

REGRA 83 

Meios de Abandono 

o navio deverá satisfazer às disposições da Regra 54 (1948). 

REGRA 64 
Fonte àe Energia Elétrica àe Emergl!ncia 

o navio deverá satisfazer às disposições dos parágrafos a), b) e cl 
da Regra 22 (1948), com exceção de que a localização da fonte de energia 
elétrica de emergência deverá ser feita de acordo com as disposições do 
parágrafo a) da Regra 25 (1960) . 

REGRA 85 
Formaturas e Exercícios 

Nos exercícios de incêndio, mencionados na Regra 26 do Capítulo III 
da Convenção Internacional para Salvaguarda da VIda Humana no Mar, 



SENADO FEDERAL 139 

1960, cada um dos membros da tripulação deverá demonstrar sua famllia
ridade com os arranjos e as instalações do navio, com seus deveres e com 
qualquer equipamento que possa ser chamado a utilizar. Os Comandantes 
deverão familiarizar e instruir as tripulações a respeito. 

CAPíTULO m 
Equipamento Salva-Vidas, etc. 

REGRA I 

Aplicação 

a) Salvo disposição expressa em contrário o presente Capítulo se aplica, 
como se segue, aos navios novos que efetuem viagens .internacionais: 

Parte A - Navios de passageiros e navios de carga; 

Parte B - Navios de passageiros; e 

Parte C- Navios de Carga. 

b! No caso de navios existentes que efetuam viagens Internacionais, 
cujas qUilhas tenham sido batidas ou que estavam em estágio similar de 
construção na data da entrada em vigor da Convenção Internacional para 
Salvaguarda da VIda Humana no Mar, 1960, ou após aquela data, devem 
ser aplicadas as disposições do Capítulo III dessa Convenção, aplicáveis 
aos navios novos tais como são nela definidos. 

c) No caso de navios existentes que efetuam viagens internacionals, 
cujas quilhas tenham sido batidas ou que estavam em estágio similar de 
construção antes da entrada em vigor na Convenção Internacional para 
Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1960, e que ainda não tenham sa
tisfeito às disposições do Capitulo III dessa Convenção relativas aos navios 
novos, as medidas a serem tomadas para cada navio devem ser determi
nadas p.ela Administração de maneira a obter, tanto quanto seja prático 
e razoável e tão logo seja possível, a anlicacão, na maior parte, das pres
crições do Capítulo m dessa Convenção. Todavia, a disposição da alínea 
(!) do Parágrafo b) da Regra 27 do presente Capítulo pode ser aplicada 
aos navios existentes assinalados no presente Capitulo, somente se: 

(i) o navio atende às disposições das Regras 4, 8, 14, 18 e 19 e 
os parágrafos a) e b) da Regra 27 do presente Capítulo; 

(ii) as balsas salva-vidas transportadas de acordo com as 
disposições do parágrafo bl da Regra 27 atendem às prescrições 
da Regra 15 ou da Regra 16, assim como às da Regra 17 do pre
sente Capítulo; e 

{iii) o número total de pessoas a bordo não for aumentado 
como conseaüência da aplicação desta disposição, a menos que o 
navio atenda plenamente às disposições; 

(1) da Parte B do Capítulo II-1; 

(2) das alíneas (iii) e (lv) do parágrafo a) da Regra 21 ou 
da alínea (!i!) do parágrafo a) da Regra 48 do Capítulo II-2, na 

medida em que elas sejam aplicáveis; e 

(3) dos parágrafos a), b), e) e f) da Regra 29 do presente 
CapítUlo. 
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PARTE A 

Generalidades 

(A Parte A se aplica tanto aos navios) 
de passageiros como aos navios de carga) 

Para os fins deste Capítulo: 

REGRA 2 
DefiniÇões 

a) "viagem curta internacional" .significa uma viagem internacional 
no decorrer da qual o navio não se afasta mais de 200 m!lhas de um 
porto ou de um local em que os passageiros e a tripulação possam ser co
locados em segurança, e em cuja derrota a distância entre o último porto 
de escala do país em que a viagem tem início e o porto final de destino 
não ultrapasse 600 milhas; 

b) "balsa salva-vidas" significa uma balsa salva-vidas que satisfaça 
às disposições da Regra 15 ou da Regra 16 do presente Capitulo; 

cJ "dlspositivo aprovado de lançamento à água "significa um dlsposi
tivo aprovado pela Administração e capaz de lançar ao mar. a partir de 
sua posição de embarque no navio, wna salva-vidas com sua carga com
pleta de pessoas que está autorizada a transportar e com seu equipamento; 

d) "patrão hab!l1tado" significa qualquer membro da tr:ipulação que 
possua um certificado de aptidão expedido em virtude das disposições da 
Regra 32 do presente Capitulo; e 

e) "aparelho flutuante" significa um material flutuante (outro que 
não as embarcações de salvamento, balsas salva-vidas, bóias salva-vidas 
e coletes salva-vidas) destinado a suportar um determinado número de 
pessoas que se encontrem na água, e construído de tal modo que conserve 
sua fonna e suas características. 

REGRA 3 
Isenç(Jes 

aJ A Administração, se considerar que a natureza abr:igada e as con
dições da viagem são tais que a aplicação da totalidade das prescrições do 
presente Capítulo não seria razoável nem necessária, pode, na medida 
correspondente, dispensar dessas prescrições determinados navios ou classes 
de navios ·que, no decurso de sua viagem, não se afastem mais de 20 milhas 
da terra mais próxlma. 

b) No caso de navios de passageiros que são utilizados para transportes 
especiais de grande número de passageiros em tráfego especial, tal como 
o transporte de peregrinos, a Adininistração, se considerar que é impra
ticável exigir o cumprimentO das prescr:ições do presente Capítulo, pode 
isentar os navios que pertençam a seu país da aplicação das prescrições 
.em questão, com a condição de que eles satisfaçam integralmente as dis
posições: 

(i) das Regras anexas ao Acordo de 1971 sobre Navios de Pas
sageiros que efetuam Transportes Especiais; e 

(ii) das Regras anexas ao Protocolo de 1973 sobre Espaços Ha
bitáveis em Navios de Passageiros que efetuam Transportes Espe
ciais, quando entrar em vigor. 
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REGRA 4 

Condições a serem satisfeitas para que as Embarcações •alva-vidas, as 
Balsas salva-vidas e os Aparelhos Flutuantes estejam em pronta 

disponibilidade 

a) O princípio geral que regula o equipamento das embarcações salva
vidas, balsas salva-vidas e aparelhos flutuantes de um navio ac qual se 
aplica o presente Capítulo é que deve estar prontamente disponível em 
caso de emergência. 

b) Para que estejam prontamente disponíveis, as embarcações salva
vidas, balsas salva-vidas e aparelhos flutuantes devem satisfazer às se
guintes condições: 

(1) poder ser lançados à água com segurança e rapidez, mesmo 
em condições desfavoráveis de trlm e com banda de 15 graus; 

(ii) ser possível efetuar com rapidez e em boa ordem o em
barque nas embarcações salva-vidas e balsas salva-vidas; e 

(iii) a instalação de cada embarcação salva-vidas. de cada 
balsa salva-Vidas e de cada aparelho flutuante deve ser tal que não 
interfira com a manobra das demais embarcações, balsas salva
vidas e aparelhos flutuantes. 

c) Todos os equipamentos salva-vidas devem ser mantidos em perfeito 
estado de serviço e disponíveis para uso imediato antes do navio deixar 
o porto e a qualquer momento durante a viagem. 

REGRA 5 

Construção de Embarcações Salva-Vidas 

a) Todas as embarcações salva-vidas devem ser bem construídas e pos
suir formas e proporções que lhes assegurem uma ampla estabilidade no 
mar e uma borda livre suficiente quando carregadas com todas as pessoas 
que devem receber e todo seu equipamento. Todas as embarcações salva
vidas devem poder conservar uma estabilidade positiva quando inundadas, 
em livre comunicação com o mar, e carregadas com todas as pessoas que 
possam transportar e seu equipamento. 

bJ 
U) Todas as embarcações salva-vidas devem ter os bordos 

rígidos e apenas flutuadores internos. A Administração pode apro
var embarcações salva-vidas com cobertura rígida, com a condição 
de que a mesma possa ser facilmente aberta, tanto do interior 
como do .exterior, e não impeça o embarque e desembarque rá
pido, o lançamento à água e a manobra da embarcação salva
vidas. 

(ii) As embarcações salva-vidas a motor devem ser providas 
de meios, aprovados pela Administração, que impeçam a entrada de 
água pela proa. 

Uii) As embarcações salva-vidas não devem ter um compri
mento Inferior a 7,30 metros (24 pés) exceto quando, em virtude 
das dimensões do navio ou por outras razões, a Administração 
considere o emprego de tais embarcações salva-vidas como pouco 
razoável ou impraticável. Em nenhum navio as embarcações sal
vidas devem ter um comprimento Inferior a 4,9 metros (16 pés). 
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c) Nenhuma embarcação salva-vidas pode ser aceita se seu peso em ple
na carga, com as pessoas que pode transportar e seu equipamento, ultra
passar 20.300 quilogramas (20 toneladas inglesas}, ou se sua capacidade 
de transporte, calculada de acordo com as prescrições da Regra 7 do pre
sente Capitulo, ultrapassar !50 pessoas. 

d) Toda embarcação salva-vidas autorizada a transportar mais de 60 
pessoas, mas não mais de 100 pessoas, deve ser ou uma embarcação salva
vidas a motor que satisfaça às prescrições da Regra 9 do presente Capítulo, 
ou uma embarcação salva-vidas provida de meios de propulsão mecânica 
aprovados e que atenda às prescrições da Regra 10 do presente Capítulo. 
Toda embarcação salva-vidas autorizada a transportar mais de 100 pessoas 
deve ser a motor, e satisfazer às prescriçõEs da Regra 9 do presente Capí
tulo. 

e) Toda embarcação salva-vidas deve ter resistência suficiente para 
poder ser arriada ao mar sem perigo, quando carregada com sua lotação 
completa de pessoas e equipamento. Toda embarcação salva-vidas deve 
apresentar uma resistência suficiente para que não sofra deformação resi
dual após ter sido submetida a uma prova com carga completa majorada 
de 25 por cento. 

f) Toda embarcação salva-vidas deve ter um tosamento médio pelo 
menos igual a 4 por cento do seu comprimento. O tosamento deve ter 
aproximadamente a forma parabólica. 

g) Numa embarcação salva-vidas autorizada a transportar 100 pessoas 
ou mais, o volume dos flutuadores deve ser aumentado de modo a satisfazer 
à Administração. 

h) Toda embarcação salva-vidas deve contar com uma flutuabilidade 
própria suficiente ou ser equipada com tanques de ar estanques ou de 
outros materiais de flutuabilidade equivalente, resistentes à corrosão, que 
não devem ser afetados por óleo ou produtos petrolíferos, suficientes para 
fazer flutuar a embarcação e seu equipamento quando estiver inundada, 
em livre comunicação com o mar. Também deve ser provido um suple
mento de tanques de ar estanques ou de outros materiais de flutuabilidade 
equivalente, resistentes à corrosão, que não devem ser afetados por óleo 
ou produtos petrolíferos e cujo volume deve ser igual, pelo menos, a décima 
parte da capacidade cúbica da embarcação. A Administração pode também 
autorizar tanques de ar estanques cheios de um material flutuante, resis
tente à corrosão, e que não seja afetado por óleo ou produtos petrolíferos. 

i) As bancadas transversais e laterais deverão estar colocadas o mais 
baixo possível na embarcação salva-vidas. 

j) Toda embarcação salva-vidas, com exceção das embarcações salva
vidas construídas de madeira, deve ter um coeficiente de bloco da capaci
dade cúbica, medida de acordo com as disposições da Regra 6 do presente 
Capitulo, pelo menos igual a 0,64. Todavia, uma tal embarcação pode ter 
um coeficiente de bloco inferior a 0,64, se a Administração considerar como 
suficientes sua altura metacêntrica e sua borda livre quando ela estiver 
com sua plena carga de pessoas e equipamento. 

REGRA 6 

Capacidade Cúbica das Embarcações Salva-Vidas 

a) A capacidade cúbica de uma embarcação salva-vidas deve ser deter
minada pela Regra de Simpson (Stirling) ou por qualquer outro método 
que tenha o mesmo grau de precisão. A capacidade de uma embarcação 
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salva-vidas de popa quadrada deve ser calculada como se a embarcação 
fosse de popa fina. 

b) A titulo de indicação, a capacidade, em metros cúbicos (ou pés cúbi
cos) , de uma embarcação salva-vidas, calculada com o auxílio da Regra de 
Simpson, pode ser considerada como dada pela fórmula seguinte: 

L 
Capacidade = --- (4A + 2B + 4C), 

12 

sendo L, o comprimento da embarcação salva-vidas, em metros (ou pés), 
medido por dentro do tabuado ou chapeamento, da proa até o ponto cor
respondente no cadaste. No caso de uma embarcação com popa quadrada, 
o comprimento deve ser medido até a face interna do painel da popa. A, B 
e C representam as áreas transversais, medidas respectivamente a 1/4 do 
comprimento a partir da proa, a meio e a 1/4 da popa, correspondendo 
assim aos três pontos obtidos dividindo o comprimento L, em quatro partes 
iguais. (As áreas correspondentes às duas extremidades da embarcação 
são consideradas desprezíveis) . 

As áreas A, B e C devem ser consideradas como dadas em metros qua
drados (Ou em pés quadrados) Pela aplicação sucessiva da seguinte fórmu
la a cada uma das três seções transversais: 

h 
Area = --- (a + 4b + 2c + 4d + el , 

12 

sendo "h" o pontal medido, em metros (ou pés), pelo Interior do tabuado 
ou chapeamento, a partir da quilha até o nível da borda ou, em certos casos, 
até um nível inferior de acordo com o que está determinado a seguir: a, b, 
c, d e e são as larguras horizontais da embarcação, medidas em metros (ou 
pés), nos pontos superior e inferior do pontal, assim como nos três pontos 
obtidos dividindo-se "hn em quatro partes iguais ("a'' e "e" correspondendo 
às tomadas nos extremos e "c" no ponto médio de "h") . 

c) Se o tosamento da borda, medido em dois pontos situados a 1/4 do 
comprimento da embarcação a contar dos extremos, exceder 1% do com
primento da embarcação, o pontal empregado no cálculo da área da seção 
transversal A ou C será tomado como o pontal a meio aumentado de 1% 
do comprimento da embarcação. 

d) Se o pontal da embarcação salva-vidas a meio exceder 45% da boca, 
o pontal usado no cálculo da área da seção transversal a meio B será igual 
a 45% da boca, e os pontais empregados nos cálculos das áreas das seções 
transversais A e C, situadas na quarta parte do comprimento a partir da 
proa e da popa, são determinados aumentando-se o pontal empregado para 
o cálculo da seção B em 1% do comprimento da embarcação, contanto que, 
em nenhum caso, os pontais empregados nos cálculos excedam os pontais 
reais desses pontos. 

e) Se o pontal da embarcação salva-vidas for superior a 1,22 metro 
( 4 pés), o número de pessoas que a aplicação da presente Regra admite 
deve ser reduzido proporcionalmente à relação entre 1,22 metro ( 4 pés) 
e o pontal real, até que uma experiência com a embarcação flutuando e 
tendo a bordo o citado número de pessoas, todas elas usando seus coletes 
salva-vidas, tenha permitido determinar defin1tivamente esse número. 

f) A Administração deve fixar, mediante fórmulas convenientes uma 
limitação do número de pessoas nas embarcações salva-vidas com as ex-
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tremidades muito afiladas, ou ~:as embarcações salva-vidas que apresen
tem formas muito cheias. 

g) A Administração pode atribuir a uma embarcação salva-vidas de 
madeira uma capacidade igual ao produto de suas três dimensões por 0,6, 
se for evidente que essa fórmula de cálculo não dá uma capacidade su
perior àquela obtida pelo método acima. As dimensões &erão então medi
das da seguinte maneira: 

Comprimento - a partir da interseção da face externa do tabuado 
com a roda de proa até o ponto correspondente no cadaste ou, no caso 
de uma embarcação de popa quadrada, até a face de ré do painel da 
popa. 

Boca - medida na seção-mestre, pela face externa do tabuado na 
largura máxima; e 

Pontal - tomado a meio, pelo lado interno do tabuado desde a quilha 
até o nível da borda; porém o pontal usado no cálculo da capacidade 
cúbica não pode, em caso algum, exceder 45% da boca da embarcação. 

Em todos os casos, o proprietário do navio tem o direito de exigir 
que a capacidade cúbica da embarcação salva-vidas seja determinada por 
uma medição exata. 

h) A capacidade cúbica de uma embarcação salva-vidas a motor, ou 
de uma embarcação salva-vidas equipada com um dispositivo de propulsão 
mecânica, se obtém da capacidade bruta, deduzindo-se um volume igual 
ou ocupado pelo motor e seus acessórios ou a caixa de engrenagem de 
qualquer outro dispositivo de propulsão mecânica e, quando existirem, pela 
instalação radiotelegráfica e o holofote com seus acessórios. 

REGRA 7 

Capacidade de Transporte das Embarcações Salva-Vidas 

O número de pessoas que uma embarcação salva-vidas é autorizada a 
acomodar deve ser igual ao maior número inteiro obtido dividindo-se sua 
capacidade em metros cúbicos por: 

no caso de uma embarcação salva-
vidas de comprimento igual ou su
perior a 7,3 metros (24 pés) ..... 

no caso de uma embarcação salva
vidas de comprimento igual a 4,9 
metros 06 pés) ................. . 

no caso de uma embarcação salva
vidas de comprimento igual ou su
perior a. 4,9 metros (16 pés), mas, 
inferior a 7,3 metros {24 pés) .... 

0,283 (ou sua capacidade, em pés 
cúbicos, por 10} ; 

0,396 (ou sua capacidade, em pés 
cúbicos, por 14) ; 

um número compreendido entre 
0,396 e 0,283 (ou sua capacidade, 
em pés cúbicos, por um número 
compreendido entre 14 e 10, a ser 
obtido por Interpolação), ficando 
entendido que, em nenhum caso, 
o número obtido pode exceder o 
número de pessoas adultas que, 
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com seus coletes salva-vidas ves
tidos, possam ir sentadas, sem di
ficultar de forma alguma a utili
zação dos remos ou o funciona
mento de qualquer outro melo de 
propulsão. 

REGRA 8 

Número Regulamentar de Embarcações Salva-Vidas a Motor 

a) Todo navio de passageiros deve levar de cada bordo pelo menos 
uma embarcação salva-vidas a motor que satisfaça às prescrições da 
Regra 9 do presente Capítulo. Todavia, quando o número total de pessoas 
que esse navio estiver autorizado a transportar, juntamente com a tripu
lação, não ultrapassar 30, será suficiente uma única embarcação salva
vidas a motor. 

bl Todo navio de carga de tonelagem bruta de arqueação Igual ou su
perior a 1.600, com exceção dos petroleiros, dos navios empregados como 
navios-usinas na pesca da baleia, dos navios empregados no tratamento do 
pescado ou no enlatamento de conservas do pescado e dos navios utilizados 
no transporte do pessoal empregado nessas indústrias, deve levar, pelo 
menos, uma embarcação salva-vidas a motor que satisfaça às prescrições 
da Regra O do presente Capítulo. 

cl Todo petroleiro de tonelagem bruta de arqueação Igual ou superior 
a 1600, todo navio empregado como navio-usina na pesca da baleia, todo 
navio empregado no tratamento ou no enlatamento de conservas do pes
cado e todo navio utilizado no transporte do pessoal empregado nessas 
indústrias deve levar de cada bordo, pelo menos, uma embarcação salva
vidas a motor que satisfaça às prescrições da Regra 9 do presente Capítulo. 

REGRA 9 

Especificações das Embarcações Salva-Vidas a Motor 

a) Uma embarcação salva-vidas a motor deve atender às seguintes 
condições: 

(i) deve ser equipada com um motor de combustão interna, 
mantido constantemente em estado de funcionamento; deve pode .. 
ser posto em marcha em qualquer circunstância, devendo levar um 
aprovisionamento de combustível suficiente para 24 horas de fun
cionamento contínuo, na velocidade especificada na alínea (iil) do 
presente parágrafo; 

(ii) o motor e seus acessórios devem ser convenientemente 
protegidos para assegurar seu funcionamento em condições meteo
rológicas desfavoráveis e a capuchana do motor deve ser resistente 
ao fogo. Devem ser tomadas disposições para assegurar a marcha 
atrás; e 

(iii) a velocidade em marcha avante, em mar calmo e com sua 
carga completa de pessoas e equipamento, deve ser: 

(1) de seis nós, pelo menos, no caso das embarcações salva
vidas a motor prescritas pela Regra 8 do presente Capítulo, para 
os navios de passageiros e petroleiros, os navios empregados como 
naVios-usinas na pesca da baleia, os navios empregados no trata-
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mento ou no enlatamento de conservas do pescado e os navios uti
llzados no transporte do pessoal empregado nessas indústrias; e 

(2) de quatro nós, pelo menos, no caso de todas as outras em
barcações salva-vidas a motor. 

b) O volume dos flutuadores internos de uma embarcação salva-vidas 
a motor, se necessário, deve ser aumentado em relação ao prescrito pela 
Regra 5 do presente Capítulo do volume correspondente aos flutuadores 
internos necessários para sustentar o motor e seus acessórios e, se exls .. 
tentes, o holofote, a instalação radiotelegráfica e seus acessórios, quando 
esse Volume exceda o dos flutuadores internos exigidos. ~ste aumento deve 
ser efetuadó à razão de 0,0283 metro cúbico (1 pé cúbico), por cada uma 
das pessoas adicionais que a embarcação salva-vidas poderá acomodar se 
forem suprimidos o motor e seus acessórios e, se existentes, o holofote e 
a instalação radiotelegráfica com seus acessórios. 

REGRA 10 

Especificação das Embarcações Salva-Vidas de Propulsão 
Mecânica que não sejam Embarcações Salva-Vidas a Motor 

Uma embarcação salv:.:t-vidas de propulsão mecânica que não seja a 
motor deve satisfazer às seguintes condições: 

a) O dispositivo de propulsão deve ser de um tipo aprovado e deve ter 
potência suficiente para permitir que, sendo posta n'água a embarcação, 
esta se afaste do navio rapidamente e seja capaz de manter-se no rumo 
sob condições desfavoráveis de tempo. Se o dispositivo de propulsão for 
manobrado à mão, ele deve ser de tal simplicidade que possa ser manejado 
por pessoas inexperientes, assim como pode ser manobrado quando a em
barcação salva-vidas estiver alagada. 

b) Deve ser provldo de um dispositivo que permita ao timoneiro da .em
barcação salva-vidas dar marcha atrás em qualquer momento, quando o 
propulsor estiver em funcionamento. 

c) O volume dos flutuadores internos da embarcação salva-vidas de 
propulsão mecânica deve ser aumentado para compensar o peso do dis
positivo de propulsão. 

REGRA 11 

Equipamento das Embarcações Salva-Vidas 

a) o equipamento normal de cada embarcação salva-vidas será o se
guinte: 

(i) um número suficiente de remos que flutuem à razão de 
um jogo por bancada, mais dois remos sobressalentes que flutuem 
e um remo de esparrela que também flutue, uma andaina e meia 
de forquetas e toleteiras seguras à embarcação por meio de cor
rentes ou fiéis, e um craque; 

(ii) dois bujões para cada bueiro (não serão exigidos bujões 
para os bueiros providos de válvulas automáticas apropriadas) se
guros à embarcação por meio de correntes ou fiéis, uma cuia e dois 
baldes de material aprovado; 

(iii) um leme calado na embarcação e respectiva cana; 
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(iv) duas machadinhas, uma em cada extremidade da em
barcação; 

(V) uma lanterna com óleo suficiente para 12 horas e duas 
caixas de fósforos apropriadas num recipiente estanque à água; 

(Vi) um mastro ou mastros, com estais de cabo de aço gal
vanizado e velas de ·cor alaranjada; 

(Vil) uma agulha eficaz encerrada numa bitácula luminosa ou 
provida de meios adequados de iluminação; 

(viii) uma linha salv::l-vidas constituída por um cabo fazendo 
alças com cassoilos a meio, correndo pela parte externa da em
barcação; 

(ix) uma âncora flutuante de dimensões apropriadas; 

(X) duas bocas de comprimento suficiente; uma deverá ser 
fixada na extremidade de vante da embarcação com estropo e 
aparelho de escape, de modo a permitir que seja largada; outra 
deverá ser firmemente fixada ao cadaste da embarcação e pronta 
para ser usada; 

(Xi) um recipiente contendo quatro litros e meio (ou um 
galão inglês) de óleo vegetal, de peixe ou animal; o recipiente 
deve ser disposto de modo que o óleo possa ser distribuído sobre 
a superfície da água, e fabricado de modo que possa ser fixado à 
âncora flutuante; 

(Xiü uma ração alimentar, determinada pela Administração, 
para cada pessoa que a embarcação estiver autorizada a trans
portar. Essas rações devem ser conservadas em recipientes estan
ques ao ar, os quais devem ser colocados dentro de um recipiente 
estanque à água; 

(xilil recipientes estanques à ãgua contendo três litros (ou seis 
pintas) de água doce para cada pessoa que a embarcação estiver 
autorizada a transportar, ou recipientes estanques à água con
tendo dois litros (ou quatro pintas) de água doce para cada pessoa, 
assim como um aparelho de dessalinização capaz de fornecer um 
litro (ou duas pintas) de água potável por pessoa; um caneco 
inoxidável seguro por um fiel e uma vasilha graduada inoxidável 
para beber; 

(xiv) quatro sinais com pára-quedas, de um tipo aprovado, 
capazes de produzir uma luz encarnada brilhante numa altura 
elevada; seis fachos manuais, de um tipo aprovado, que propor
cionem uma luz encarnada brilhante; 

(xv) dois sinais fumígenos flutuantes, de um tipo aprovado 
(para uso durante o dia), capazes de produzir fumaça de cor ala
ranjada; 

(xvl) dispositivos, de tipo aprovado, que permitam às pessoas 
se agarrarem à embarcação quando emborcada, em forma de boli
nas ou vergalhões na quilha, juntamente com cabos de salvamento 
fixados de borda a borda, passando por baixo da quilha, ou qual
quer outro dispositivo aprovado; 

(xvill uma caixa estanque à água com medicamentos para os 
primeiros socorros, de um tipo aprovado; 
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(xviiil uma lâmpada elétrlca, estanque à água, capaz de ser 
utilizada para sinalização do Código Morse; um jogo de pilhas e 
uma lâmpada sobressalente num recipiente estanque à água; 

(xix) um espelho para sinalização, de um tipo aprovado, para 
ser usado durante o dia; 

(XX) uma faca de marinheiro com abridor de lata, amarrada 
à embarcação por meio de um ftlel; 

(xxil duas retenidas leves que flutuem; 
{xx.ii) uma bomba manual, de um tipo aprovado; 
(xxiii) uma caixa apropriada para guardar pequenos objetos 

de equipamento; 
{xxiv) um apito ou um emissor de sinal sonoro equivalente; 
(XXV) um conjunto de apetrechos de pesca; 
(xxvi) uma cobertura, de modelo aprovado, de cor muito visí

vel, capaz de proteger os passageiros contra as qntempéries; e 
(xxviil um exemplar da Tabela de Sinais de Salvamento, pres

crita na Regra 16 do Capitulo v. 
b) No caso de navios que efetuem viagens de tal duração que, na 

opinião da Administração interessada, os itens especificados nas alíneas 
<vil, <xii), (xixl, (XX) e (xxv) do parágrafo a) da presente Regra sejam 
considerados supérfluos, a Administração pode permitir que sejam dis~ 
pensados. 

c) Não obstante as disposições do parágrafo a) da presente Regra, as 
embarcações salva-vidas a motor, ou outras embarcações salva-vidas de 
propulsão mecânica de um tipo aprovado, não necessitam levar mastro ou 
velas, ou mais do que a metade da dotação de remos, mas devem ser equi
padas com dois craques. 

d) Todas as embarcações salva-vidas devem ser dotadas de dispositivos 
adequados a facilitarem às pessoas que se acham dentro d'água, se recolhe
rem à embarcação. 

eJ Toda embarcação salva-vidas a motor deve ter a bordo um extintor 
portátil de 1ncêndio, de modelo aprovado e capaz de descarregar espuma 
ou qualquer outro produto apropriado, para extinguir incêndio por óleo 
Inflamado. 

REGRA 12 

Manutenção do Equipamento das Embarcações Sa~va-Vidas 

Todas as peças do equipamento das embarcações salva-vidas que não 
sejam guardadas em armários, com exceção dos craques que devem ser 
mantidos disponíveis para a defesa da embarcação, devem ser peadas den
tro da embarcação. As peias devem ser dispostas de maneira a assegurar 
a sujeição do mater'lal sem interferir com os estropos ou gatos das talhas, 
nem impedir o embarque rápido. Todas as peças do equipamento de uma 
embarcação salva-vidas devem ser de dimensões e pesos tão reduZidos 
quanto possível e devem ser adicionadas de modo apropriado e sob uma 
forma compacta. 

REGRA 13 

Aparelho Portátil de Rádio para as Embarcações e Balsas Salva .. Vidas 

a) Todos os navios, com exceção dos que levam de cada bordo wna 
embarcação salva-vidas ·a motor dotada de uma instalação radiotelegráfica 
em atendimento às prescrições da Regra 14 do Capítulo IV, devem ter a 
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bordo um aparelho portátll de rádio, de tipo aprovado, para embarcações 
e balsas salva-vidas e que satisfaça às prescrições da Regra 14 do pre
sente Capítulo e da Regra 13 do Capítulo IV. Todo esse equipamento deve 
ser guardado no camarim de cartas ou em qualquer outro local .apropriado, 
pronto para ser transportado em caso de urgência, não importa para qual 
embarcação de salvamento. Todavia, nos petroleiros de tonelagem bruta 
de arqueação igual ou superior a 3. 000, nos quais as embarcações salva
vidas são instaladas a meio navio e a ré, esse equipamento deve ser guar
dado num local adequado, nas proximidades das embarcações que estejam 
mais afastadas do transm•lssor principal do navio. 

bJ Nos casos de navios que efetuem viagens de duração tal que, na 
opinião da Administração, um aparelho portátil de rádio para embar
cações e balsas salva-vidas seja considerado supérfluo, a Administração 
pode permitir que tal equipamento seja dispensado. 

REGRA 14 
Aparelhos Rádio e Holofotes nas Embarcações Salva-Vidas a Motor 
a) 

(!) Quando o número total de pessoas a bordo, seja de um 
navio de passageiros que efetue viagens internacionais que não 
sejam viagens internacionais curtas, seja de um navio empregado 
como navio-usina na pesca da baleia ou no tratamento ou no enla
tamento de conservas do pescado, seja de um navio utilizado no 
transporte do pessoal empregado nessas indústrias, for superior a 
199 mas Inferior a 1.500, pelo menos uma das embarcações salva
vidas a motor, prescritas na Regra 8 deste Capítulo, deve ter um 
aparelho radiotelegráfico que satisfaça ãs prescrições da presente 
Regra e as da Regra 13 do Capítulo IV. 

(ii) Quando o número total de pessoas a bordo de um desses 
navios for igual ou superior a 1.500, esse aparelho de radiotelegrafia 
deve ser instalado a bordo de cada embarcação salva-vidas a motor 
que o navio é obrigado a levar, de acordo com a Regra 8 do pre
sente Capitulo. 

b! O aparelho de radiotelegrafia deve ser instalado numa cab'ine bas
tante grande para acomodar o aparelho e seu operador. 

c) Devem ser tomadas medidas para que o funcionamento do transmis
sor e do receptor não sofra interferências produzidas pela motor em marcha, 
esteja-se ou não carregando a bateria. 

d! A bateria da iostalação radiotelegráfica não deve ser utilizada para 
alimentar o dispositivo que dá partida ao motor, ou o sistema de ignição. 

eJ O motor da embarcação salva-vidas deve ser equipado com um dina
mo para recarregar a bateria da instalação radiotelegráfica, ou para outros 
fins. 

/) Todas as embarcações salva-vidas a motor que, de acordo com o 
parágrafo a) da Regra 8 do presente Capítulo, devem levar os navios de 
passageiros e, segundo o parágrafo c) da citada Regra, os navios empre
gados como navio-usina na pesca da baleia, no tratamento do pescado ou 
no enlatamento de conservas do pescado e no transporte das pessoas empre
gadas nessas indústrias, devem ser providas de um holofote. 

g! O holofote deve ter uma lâmpada de no mínimo 80 watts, um 
refletor eficaz e uma fonte de energia que permita iluminar eficazmente 
um objeto de cor clara, de cerca de 18 metros (60 pés) de largura, a uma 
distância de 180 metros (200 jardas) , durante um período total de 6 horas 
e que possa funcionar durante, pelo menos, três horas consecutivas. 



150 DECRETOS LEGISLATIVOS - 1980 

REGRA 15 

Especificação das Balsas Salva-Vidas Infláveis 

a) Toda balsa salva-vidas Insuflável deve ser construída de tal forma 
que, quando inteiramente Inflada e flutuando com sua cobertura Içada, 
deve permanecer estável em alto-mar. 

b) A balsa deve ser construída de modo tal que possa resistir, sem 
danos para si mesma ou para seu equipamento, ao lançamento ao mar de 
uma altura de 18 metros (60) pés). Se tiver de ser instalada a bordo a uma 
altura de mais de 18 metros (60 pés) em relação ao nível da água, ela deve 
ser de um modelo que tenha sido submetido com sucesso a uma prova de 
lançamento, de uma altura pelo menos igual à altura em que deverá· ficar 
localizada. 

c) A balsa deve ser provida de uma cobertura que se arme automatica
mente em sua posição quando a balsa se inflar. Essa cobertura deve ser 
capaz de proteger os ocupantes contra as 1ntempéries e contar com meios 
para recolher a água da chuva. A cobertura deve ser provida de duas lâm
padas que obtenham sua luz de uma pilha ativada pela água do mar; uma 
colocada no interior e a outra no exterior, no topo da cobertura. A cober
tura da balsa deve ser de uma cor multo visível. 

di A balsa deve ser provida de uma baça e de uma linha salva-vidas, 
constituída por um cabo fazendo alças com cassoilos a meio, correndo em 
volta da balsa pelo lado externo. Também deve possuir uma linha salva
vidas correndo ao redor do seu perímetro interior. 

e) A balsa salva-vidas deve poder ser colada rapidamente em sua po
sição correta por uma só pessoa se ao inflar-se permanecer em posição 
invertida. 

f) A balsa deve ser provida, em cada uma de suas aberturas, de meios 
suficientes que permitam que as pessoas que se encontrem na água subam 
a bordo. 

g) A balsa deve ser guardada dentro de uma valise ou outro invólucro 
construído de modo a resiStir à.s árduas condições de utilização encontradas 
no mar. A balsa, dentro de sua valise ou outro invólucro, deve flutuar. 

h) A flutuabilidade da balsa estará distribuída num número par de 
compartimentos separados, a metade dos quail será capaz de suportar, fora 
d'água, o Dúmero de :_:1e.ssoas que a balsa esteja autorizada a transportar, 
ou por qualquer outro meio igualmente eficaz que assegure uma margem 
razoável de flutuabilidade, se a balsa sofrer avarias ou vier a .se inflar par
cialmente. 

t) O peso total da balsa, com sua valise ou outro envoltório e seu equi
pamento, não deve exceder 180 quilogramas (400 libras Inglesas). 

j) O número de pessoas que uma balsa salva-vidas inflável é autori
zada a receber deve ser igual: 

(i) ao maior número inteiro obtido dividindo-se por 96 o volu
me medido em decímetros cúbicos (ou por 3,4: o volum,e medido em 
pés cúbicos) das câmaras de ar (que, para esse fim, não devem in
cluir as bancadas em arco nem a bancada ou bancadas transversais 
eventualmente instaladas), uma vez infladas; ou 

{ii) ao maior número inteiro obtido dividindo-se por 3. 720 a 
área medida em centímetros quadrados (ou por 4 a área medida em 
pés quadrados) do piso da balsa (que, para fins deste cálculo, pode
rá incluir a bancada ou bancadas transversais eventualmente insta-
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ladas, uma vez inflada, Deverá ser tomado o menor dos dois nú
meros anteriores. 

Jc) O pi.so da balsa deve ser Impermeável à água e suficientemente 
isolado contra o frio. 

!) A balsa deve ser Inflada por melo de um gás que não seja nocivo 
para seus ocupantes. Deve ser inflada automaticamente, seja puxando-se 
um cabo ou seja por meio de qualquer outro di.spositlvo Igualmente sim
ples e eficaz. Devem ser providos meios para manter a pressão, podendo-se 
usar foles ou bombas de enchimento exigidos pela Regra 17 do presente 
Capítulo. 

m) A balsa deve ser de material e construção aprovados e deve ser 
construída de maneira a poder resistir às intempéries durante 30 dias, 
qualquer que seja o estado do mar. 

n) Não deverá ser aprovada nenhuma balsa cuja capacidade de trans
porte. calculada de acordo com as @;posições do parágrafo j) da presente 
Regra, seja inferior a seis pessoas. O número máximo de pessoas, calcula
do de acordo com o citado parágrafo, para o qual pode ser aprovada uma 
balsa salva-vidas inflável, é deixado a critério da Administração, mas não 
deve, em nenhum caso, exceder 25. 

o) A balsa deve ser capaz de funcionar dentro de uma gama de tem
peratura Indo de -30°C a + 660 ( -220F a + 1500FJ . 

p) 
(i) A balsa deve ser estivada de maneira tal que dela se possa 

dispor facilmente em caso de emergência. A maneira pela qua é 
estivada deve permitir, em caso de naufrágio, que ela se liberte 
de seu dispostivo de fixação, passando a flutuar, e que venha a 
se inflar e separar-se do navio. 

(ii) Se a balsa for estivada por meio de pelas, estas devem 
ser provida.s de um dispositivo de fixação automático, de tipo hi
drostática ou de um outro tipo equivalente que seja aprovado pela 
Administração. 

(iii) As balsas salva-vidas exigidas pelo parágrafo c) da Regra 
35 do presente Capítulo podem ser fixadas com firmeza. 

q) A balsa salva-vidas deve ser provida de dispositivos que permitam 
que seja facilmente rebocada. 

REGRA 16 
Especificações das Balsas Salva-Vidas Rígidas 

a) Toda balsa salva-vidas rígida deve ser construída de modo a poder 
ser lançada à água desde o local onde se eneontre estivada, sem que ela 
e seu equipamento venham a sofrer danos. 

bJ A coberta da balsa deve estar situada dentro da parte em que os 
ocupantes estão protegidos. A superfície da citada coberta deve ser de, 
pelo menoo, 0,372 metro quadrado (4 pés quadrados) por pessoa que a 
balsa estiver autorizada a transportar. A coberta deve ser de tal natureza 
que evite, na medida do po.s.sível, a entrada d'água, mantendo efetivamente 
fora d'água Eeus ocupantes. 

c) Toda baLsa deve ser provida de uma cobertura ou de um disposi
tivo similar, de cor muito visível, capaz de proteger seu.s ocupantes contra 
as intempéries, qualquer que seja a face da balsa que esteja para cima. 

d) Toda balsa deve ter seu equipamento estivado de tal modo que 
seja facilmente acessível, quer e.steja a balsa em sua posição correta ou 
invertida, quando flutuando. 
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e) O peso total de uma balsa e de seu equipamento, transportados 
por um na vi o de passageiros, não deve exceder 180 qUilogramas ( 400 li
bras inglesas). O peso de uma balsa salva-vidas transportadas por um 
navio de carga pode exceder 180 quilogramas (400 libras Inglesas) quando 
a balsa puder ser lançada de ambos os bordos do navio, ou se existir um 
dispositivo mecânico para lançá-la à água. 

/) Toda balsa deve, em qualquer ocasião, ser eficaz e estável, quer 
flutue na sua pOsição correta ou quer o fa.ç.a invertida. 

g) A balsa deve ter compartimentos de ar ou um dispostlvo de flu
tuabilidade equivalente de um volume de 96 decímetros cúbicos (3,4 pés 
cúbicos) por pessoa que estiver autorizada a transportar, os quais devem 
ser situados tão perto quanto possível dos costados da balsa. 

h) A balsa deve ser provida de uma boça e de uma linha salva-vidas 
corutituída por um cabo fazendo alças com cassoilos a meio, correndo em 
volta da balsa pelo lado externo. Também deve possuir uma linha salva
vidas correndo ao redor de s.eu perímetro interior. 

iJ A balsa deve ser construída de modo que não seja afetada por óleo 
eficazes que permitam que as pessoas que se encontr-em na água subam 
a bordo. 

j) A balsa deve ser construída de modo que não seja afetada por óleo 
ou produtos petrolíferos. 

k) Um dispositivo luminoso flutuante, alimentado por bateria elé
trlca, deve ser ligado à balsa por meio de um fiel. 

1) A balsa salva-vidas deve ser provida de dlspostivos que permitam 
que seja facilmente rebocada. 

m) Toda balsa deve ser estivada de forma que flutue livremente se 
o navio vier a afundar. 

REGRA 17 

Equipamento de Balsas Salva-Vidas Intláveis e Rígidas 

a) O eqUipamento normal de cada balsa salva-vidas deverá ser o se
guinte: 

(i) um cabo flutuante de no minlmo 30 metros (100 pés) de 
comprimento, que leve em sua extremidade um pequeno flutuador; 

(ti) para as balsas concebidas para receber um número de 
pessoas inferior ou igual a 12: uma faca e um bartedouro. Para 
as baLsas salva-vidas concebidas para receber um número de pes
soas igual ou superior a 13: duas facas e dois bartedouros; 

(Iii) duas esponjas; 
Uv) duas ânooras flutuantes, uma ligada permanentemente à 

balsa e a outra sobressalente; 
(v) dois remos de pá; 
(vi) um conjunto de reparos capaz de r-eparar perfurações nos 

compartimentos que asseguram a flutuabilidade; 
(vil) uma bomba de ar ou foles para enchimenW, a menos 

que a balsa salva-vidas satisfaça às disposições da Regra !6 do 
presente Capitulo; 

(viii) três abridores de lata; 
(ix) uma caixa estanque à água com produtos farmacêuticos 

para primeiros socorros, de um tipo aprovado; 
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(X) um caneco inoxidável graduado; 
(xi) uma lâmpada elétrica csta:nque à água, capaz de ser uti

lizada para sinalização do Código Morse, assim como um jogo de 
pilhas e uma lâmpada sobressalente num recipiente estanque à 
ãgua; 

(xii) um espelho para sinalização durante o dia e um apit<J; 
(xiiü dois sinais de socorro com pára-quedas, de um tipo 

aprovado, capazes de produzir uma luz encarnada brilhante nwna 
altura elevada; 

(xiv) seis fachos manuais, de um tipo aprovado, que emitam 
uma brilhante luz encarnada; 

(XV) um conjunto de apetrechos de pesca; 
(xvil uma ração alimentar, determinada pela Administração, 

para cada pessoa que a balsa salva-vidas estiver autorizada a 
transportar; 

(xvii) recipientes estanques à água, contendo um litro e meio 
(três pintas) de água doce para cada pessoa que a balsa salva
vidas estiver autorizada a transportar, sendo que meio litro dessa 
quantidade (uma pinta) por pessoa pode ser substituído por um 
aparelho de dessalinização capaz de produzir a mesma quantidade 
de água doce; 

(xviii) seis tabletes contra enjôo de mar para pe~oa que a 
balsa salva-vidas estiver autorizada a transportar; 

(Xix) instruções relativa.s à sobrevivência a bordo de uma balsa 
salva-vidas; e 

(XX) um exemplar da Tabela de Sinais de Salvamento, pres
crita na Regra 16 do Capítulo V. 

b) No caso de navios de passageiros que efetuem viagens internacio
nals curtas, de uma duração tal que, na opinião da Administração interes
sada, todos os artigos e.specificados no parágrafo a) da presente Regra 
não sejam considerados como necesãrlos, a Administração pode autorizar 
que uma ou mais balsas salva-vidas sempre que seu número não seja in
ferior a um sexto do total de balsas salva-vidas, transportadas nos navios 
em questão, sejam providas do equipamento especificado nas alíneas (1) 
a (V!!) inclusive, (xi) e (xix) do parágrafo a) da presente Regra e da me
tade do equipamento especificado na.s alíneas (xiii) e (xiv) do mesmo 
parágrafo; o restante das balsas embarcadas d-evem ser providas do equi
pamento e.specificado nas alíneas (i) a (viil inclusive, e (x!x) do pará
grafo em questão. 

REGRA 18 

Adestramento da UtUização das Balsas Salva-Vidas 
Tanto quanto seja possível e razoável, a Administração deve tomar 

as medidas necessárias para que a tripulação dos na vias que transportem 
balsas salva-vidas seja adestrada no .seu lançamento à água e na sua 
utilização. 

REGRA 19 
Acesso às Embarcações Salva-Vidas e Balsas Salva-Vidas 

a) Devem ser tomadas disposições convenientes para pennitir o aces
so às embarcações salva-vidas, as quais compreendem: 

(i) uma escada, para cada jogo de turcos, que permita o aces
so à.s embarcações quando estas se encontrem na água. Todavia, 
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nos navios de passageiros, nos navios empregados como navios
usina na pesca da baleia ou no tratamento e no enlatamento de 
conservas do pescado, e nos navios utilizados no transporte do 
pessoal empregado nessas indústrias, a Administração pode autori
zar a substituição dessas escadas por dispositivos aprovados, com a 
condição de que não haja menos de uma escada em cada bordo 
do navio; 

(ii) dispositivos para iluminar a.s embarcações salva-vidas e os 
aparelhos de lançamento da.5 mesmas à água, durante a pr.epara
çã.Q e a operação de lançamento e para iluminar a zona da água 
onde são arriadas as embarcações salva-vidas até que tenha ter
minado a operação de lançamento; 

(iii) dispositiv-os para avi.~ar aos passageiros e à tripulação 
que o navio está prestes a ser abandonado; e 

(iv) dispositivDs que permitam evitar toda a descarga de água 
sobre as embarcações salva-vidas. 

b) Também devem ser tomadas disposições convenientes para permi
tir o acesso às balsas salva-vidas, as quais compreendem: 

(i) escadas apropriadas que facilitem o acesso às balsas salva
vida.s quando .estas se encontrem na água. Todavia, nDs navios de 
passageiros, nos navios empregados como navios-usina na pesca 
da baleia ou no tratamento e no enlatamento de conservas do pes
cado, e nos navios utilizados no transporte do pessoal empregado 
nessas Indústrias, a Administração pode autorizar a substituição 
dessas escadas, em sua totalidade ou em parte, por dispositivos 
aprovados; 

(ii) nos casos em que são providos dispositivos de lançamento 
das balsas ~:~alva-vidas à água, meios apropriados para iluminar 
esses dispositivos e as balsas salva-vidas correspondentes, durante 
a preparação e a operação dé lançamento à ·água, e para iluminar 
a zona da água na qual são arriadas estas balsas salva-vidas até 
qu.e se tenha terminado a operação de lançamento; 

(iii) dispositivos para avisar aos passageiros e à tripulação que 
o navio está prestes a ser abandonado; e 

(iv) dispositivos que permitam evitar toda descarga de água· 
sobre as balsas salva-vidas que se encontrem nos lugar-es previstos 
para lança,mento à água, quer estejam providas ou não de meios 
apropriados de lançamento à água. 

REGRA 20 

Marcas nas Embarcações Salva-Vidas
7 

Bolsas Salva-Vidas 
e Aparelhos FlUtuantes 

a> As dimensões da embarcação salva-vidas, assim como o número de 
pessoas que está autorizada a transportar, devem ser marcados na embar
cação salva-vidas em caracteres indeléveis e de fácil leitura. O nome do 
navio a que pertence a embarcação salva-vidas e seu porto de registro 
devem ser pintados na proa, de ambos os bordos. 

b) Da mesma maneira deverá ser marcado o número de pessoas nos 
aparelhos flutuantes. 

c) Do mesmo modo deverá ser marcado o número de pessoas nas balsas 
salva-vidas infláveis, bem como na valise ou envoltório da citada talsa. 
Cada balsa inflável deverá igualmente ser marcada com o número de série, 
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assim como com o nome do construtor, de modo a permitir a identificação 
do proprietário da balsa. 

d) Em toda balsa salva-vidas rígida deverá ser marcado o nome do 
navio a que pertence e seu porto de registro, assim como o número de pes
soas que está autorizada a transportar. 

e) Não se deverá marcar nas embarcações salva-vidas, balsas salva
vidas ou aparelhos flutuantes, um número de pessoas superior ao que foi 
obtido pela aplicação das Regras do presente Capítulo. 

REGRA 21 
Características das Bóias Salva-Vidas 

a) Uma bóia salva-vidas deve satisfazer às seguintes condições: 

(i) ser de cortiça maciça ou de qualquer outro material equi
valente; 

(ii) ser capaz de flutuar, em água doce, durante 24 horas com 
um peso de ferro de 14,5 quilogramas (ou 32 libras inglesas); 

(iii) não ser atacada por óleo ou produtos petrolíferos; 

(iv) ser de cor bem visível; e 

(v) levar marcado, em letras maiúsculas, o nome do navio que 
transporta e o do porto de registro. 

b) São proibidas as bóias salva-vidas cujo enchimento é constituído por 
junco, cavacos de cortiça ou cortiça granulada, ou por qualquer outro mate
rial, e sem coesão própria, assim como bóias cuja flutuabilidade sefa assegu
rada por compartimentos de ar que necessitem ser previamente insuflados. 

c) As bóias salva-vidas, fabricadas com material plástico ou com algum 
outro produto sintético, devem ser capazes de conservar suas propriedades de 
flutuabilidade e de resistência ao contato da água do mar e dos produtos 
petrolíferos, assim como às variações de temperatura e de clima que podem 
encontrar no decorrer das viagens em alto-mar. 

d) As bóias salva-vidas devem ser providas de uma linha salva-vidas 
fazendo alças, solidamente fixada às mesmas. Pelo menos, uma bóia em cada 
bordo deve ter uma retenida com, pelo menos, 27,5 metros (ou 15 braços) 
de comprimento. 

e) Nos navios de passageiros, o número de bóias salva-vidas luminosas, 
com iluminação automática, não deve ser inferior à metade do número total 
de bóias salva-vidas e não deve, em nenhum caso, ser inferior a seis; nos 
navios de carga esse número não deve ser inferior à metade do número 
total de bóias salva-vidas. 

f) Os aparelhos luminosos com iluminação automática, exigidos pelo 
parágrafo e) da presente Regra, devem ser tais que não possam ser apagados 
pela água. Devem ser capazes de funcionar durante, pelo menos, 45 minutos 
e sua intensidade luminosa não deve ser inferior a duas candeias em todas 
as direções do hemisfério superior. Devem ser colocados perto das bóias sal
va-vidas, com os necessários dispositivos de fixação. Os aparelhos luminosos 
com iluminação automática, utilizados a bordo dos petroleiros, devem ser 
de tipo de pilha elétrica aprovado. ( •) 

(•) As seguintes distâncias de visibllidade da luz podem ser esperadas nas condições 
atmosféricas mencionadas. 
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g) Todas as bóias salva-vidas devem ser instaladas a bordo, de modo 
que estejam ao alcance imediato das pessoas embarcadas. Pelo menos duas 
das bóias salva-vidas providas -de aparelhos luminosos com iluminação auto
mática, de acordo com as disposições do parágrafo e) da presente Regra, 
devem também ser providas de um eficaz sinal de fumaça que se ative 
automaticamente, e capaz de emitir uma fumaça de cor muito visível du
rante, pelo menos, 15 minutos. Elas devem poder ser rapidamente Iançaaa15 
do passadiço. 

h) As bóias salva-vidas devem sempre poder ser instantaneamente 
lançadas e não devem possuir ner:hum dispositivo de fixação permanente. 

REGRA 22 
Coletes Salva-Vidas 

a) Os navios devem ter para cada pessoa a bordo um colete salva· vidas 
de um tipo aprovado e, além disso, a menos que esses coletes possam ser 
adaptados ao talhe das crianças, um número conveniente de coletes espe
ciais para crianças. Os coletes salva-vidas devem ser marcados claramente 
com a indicação de que foram aprovados pela Administração. 

b) Além dos coletes salva-vidas prescritos no parAgrafo a) da presente 
Regra, deve haver a bordo dos navios de passageiros um número de coletes 
salva-vidas suplementares que correspondam a cinco por. cento do número 
Je pessoas a ·bordo. Esses coletes devem ser guardados no convés, em locais 
bem visíveis. 

Coeficiente de 
Transmissão 
Atmosférica 

0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 

Visibilidade 
Meteorológica 

(milhas náuticas) 

2,4 
3,3 
4,3 
5,8 
8,4 

13,4 
28,9 

Alcance luminoso 
do facho 

(milhas náuticas) 

0,96 
1,05 
1,15 
1,24 
1,34 
1,45 
1,57 

c) Um colete salva-vidas aprovado deve preencher as seguintes con
dições: 

(i) ser de material e construção apropriados; 

(il) ser construído de modo a eliminar, na medida do passivei, 
todo o risco de ser vestido incorretamente, exceto que ele deva ser 
capaz de ser vestido pelo avesso; 

(iii) ser capaz de manter fora da água o rosto de uma pessoa 
exausta ou desmaiada, e mantê-Ia acima d~ água com o corpo 
inclinado para trás em relação à sua posição vertical~ 

(iv) ser capaz de fazer girar o corpo na água a partir de qual
quer posição até uma posição segura de flutuação, com o corpo 
Inclinado para trás em relação à sua posição vertical; 

(V) não ser atacado por óleo ou produtos petrolíferos; 

(vi) ser de cor bem visível; 
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(vli) ser provido de um apito do tipo aprovado, firmemente 
fixado ao colete por meio de um fiel; e 

(vill) ser construido de tal modo que a flutuabilidade, que lhe 
é necessária para funcionar como previsto, não diminua de mais de 
cinco por cento após uma imersão de 24 horas em água doce. 

d) Um colete salva-vidas cuja flutuabilidade dependa de uma préVia 
insuflação pode ser usado pelas tripulações de todos os navios, com exceção 
dos na vi os de passageiros e dos petroleiros, com a condição de que: 

(!) possua dois compartimentos Inflá veis separados; 

(ii) possa ser inflado por meios mecânicos e com a boca; e 

(iii) satisfaça às prescrições do parágrafo c) da presente Re-
gra, mesmo quando somente um dos compartimentos esteja inflado. 

e) Os coletes salva-vidas devem ser instalados a bordo de modo que 
sejam facilmente acessíveis, indicando claramente sua posição. 

REGRA 23 

Aparelhos Lança-retenidas 

a) Todo navio deve ser provido de um aparelho lança-retenidas de um 
tipo aprovado. 

b) 'Esse aparelho deve ser capaz de lançar, com precisão razoável, uma 
retenida a uma distância mínima de 230 metros (ou 250 jardas), e deve ter 
pelo menos quatro projetis e quatro retenidas. 

REGRA 24 

Sinais de Socorro dos Navios 

Todo navio deve ser provido, de modo que satisfaça à Administração, de 
meios que lhe permitam fazer eficientes sinais de socorro, de dia e de noite, 
incluindo pelo menos doze sinais com pára-quedas, capazes de produzir 
uma luz encarnada brilhante a uma altura elevada. 

REGRA 25 

Tabela e Obrigações da Tribulação em Casos de Emergência 

a) A cada membro da tripulação devem ser dadas incumbências espe
ciais para os casos de emergência. 

bJ A Tabela de Postos deve mostrar essas incumbências especiais e 
indicar, em particular, os postos aos quais deve comparecer cada mem
bro da tripulação e as funções que lhe cabe executar. 

cJ A Tabela de Postos para cada navio de passageiros deve ser redigida 
numa forma aprovada pela Administração. 

d) Antes do navio sair em viagem, a Tabela de Postos deve estar 
organizada. Cópias devem ser afixadas em diversos locais do navio e, 
em particular, nos alojamentos da tripulação. 

eJ A Tabela de Postos deve fixar as funções dos diversos membros da 
tripulação no que concerne: 

(i) ao fechamento das portas estanques, válvulas e aos dis
positivos de fechamento dos embornais, dalas de cinzas e portas 
contra incêndios; 
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(ii) ao equipamento das embarcações salva-vidas (incluindo o 
aparelho de rádio portátil das embarcações salva-vidas} e aos 
outros aparelhos salva-vidas; 

(1ii) ao lançamento das embarcações salva-vidas ao mar; 

(iv) à preparação geral dos outros aparelhos salva-vidas; 

(v) aos postos dos passageiros; e 

(vi) à extinção de incêndios, levando em conta os planos con
cernentes ao combate a incêndio. 

f! A Tabela de Postos deve fixar as diversas tarefas atribuídas aos 
taifeiros com relação aos passageiros, em casos de emergência. Esse pes
soal deve principalmente: 

(i) avisar os passageiros; 

(ii) verificar que estejam vestidos e que tenham posto seus 
coletes salva-vidas de forma apropriada; 

(iii) reunir os passageiros nos postos de salvamento; 

(iv) manter a ordem nos corredores e nas escadas e, de uma 
forma geral, controlar a movimentação dos passageiros; e 

(v) providenciar o suprimento de cobertores para as embar
cações salva-vidas. 

g) Entre os detalhes relacionados pela Tabela de Postos, relativos à 
extinção de incênd'los de acordo com a alínea (vi) do parãgrafo e) da 
presente Regra, devem figurar: 

(i) o efetlvo das equipes de combate a Incêndio; e 

(ii) as tarefas especiais assinaladas em relação ao manejo 
do equipamento e instalações de combate a incêndio. 

h) As Tabelas de Postos devem especificar com precisão os sina1s de 
chamada de toda a tripulação para seus postos de salvamento e de incên
dio e indica·r suas caraeterísticas. Esses sina:is devem ser dados por apito 
ou por sereia e, com exceção dos navios de passageiros que efetuem via
gens internacionais curtas e dos navios de carga de comprimento int:erior 
a 45,7 metros (150 pés), devem ser complementados por outros sinais pro
duzidos eletricamente. Todos esses sinais devem poder ser emitidos do 
passadiço. 

a) 

REGRA 26 
Chamadas e Exercícios 

(1) Nos navios de passageiros, a chamada da tripulação para os 
exercícios com as embarcações e de incêndio deve ter lugar uma 
vez por semana, quando isso for possível. Essas chamadas terão 
lugar antes que o navio deixe o último porto de partida para uma 
viagem internacional, que não seja uma viagem internacional curta. 

(ii) Nos navios de carga, uma chamada da tripulação para os 
exercícios com as embarcações e de incêndio deve ter lugar a inter
valos que não excedam um mês, com a condição de que uma cha
mada da tripulação para exercício com as embarcações e de incên
dio seja efetuada dentro das 24 horas que se seguirem à da partida 
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do porto, se mais de 25 por cento dos membros da tripulação tiver 
sido substituida nesse porto. 

{iii) Por ocasião da chamada mensal para os exercícios nos 
navios de carga, deve ser examinado o equipamento das embarca
ções, para verificar se o mesmo está completo. 

(!v) As da tas em que as chamadas têm lugar e os detalhes de 
todo treinamento e exercício de combate a incêndio efetuados a bor
do devem ser registradas no Diário de Navegação, prescrito pela 
Administração. Se no transcurso de uma semana qualquer (nos 
navios de passageiros), ou de um mês (nos navios de carga), não 
se realizar nenhum exercício ou somente um exercício parcial, 
deverá ser registrada no Diário de Navegação as condições e as 
razões de tal fato. Um relatório da inspeção do equipamento das 
embarcações nos navlos de carga deve ser registrado no Diário de 
Navegação, no qual também serão registradas as ocasiões em que 
as embarcações salva-vidas foram postas borda fora e arriadas, de 
conformidade com o parágrafo c) da presente Regra. 

bJ Nos navios de passageiros, com exceção dos navios que efetuem 
viagens internacionais curtas, a chamada dos passageiros terá lugar dentro 
das 24 horas que se seguirem à da partida do navio do porto. 

c) Pelo menos uma vez em cada quatro meses, embarcações salva
vidas em diferentes grupos devem ser, em rodízio, postas borda fora e, se 
a operação for possível e razoável, arriadas ao mar. Os exercícios e inspe
ções devem ser efetuados de modo que a tripulação tenha perfeita. com
preensão das funções que será chamada a desempenhar, fique exercitada 
e seja também instruída sobre o manejo e a manobra das balsas salva
vidas, quando existirem. 

d) o sinal de alarme para chamar os passageiros para os postos de 
reunião consistirá de uma série de sete ou mais sinais sonoros curtos 
seguidos de um longo, emitidos pelo apito ou pela sereia. Nos navios de 
passageiros, com exceção dos que efetuem viagens internacionais curtas, 
este sinal será suplementado por outros sinais produzidos eletricamente 
em todo o navio, que podem ser acionados a partir do passadiço. A signi
ficação de todos os sina'ls de interesse dos passageiros, assim como ins
truções precisas sobre o que eles têm a fazer em casos de emergência, 
devem ser claramente indicadas, em idiomas apropriados, em "avisos" que 
devem ser afixados nos camarotes e em outras partes dos compartimentos 
destinados aos passageiros, em locais bem visíveis. 

PARTE B 

Somente para Navios de Passageiros 

REGRA 27 
Embarcações Salva-Vidas, Balsas Salva-Vidas e Aparelhos Flutuantes 

aJ Os navios de passageiros devem levar duas embarcações salva-vidas 
ligadas aos turcos - uma de cada bordo - para serem utilizadas em caso 
de emergência. Essas embarcações devem ser de um tipo aprovado e não 
devem ter mais de 8,5 metros (28 pés) de comprimento. Elas podem ser 
computadas para os fins dos parágrafos b) e c) da presente Regra com 
a condição de que satisfaçam plenamente às prescrições do presente Ca
pitulo relativas às embarcações salva-vidas, elas podem também ser compu
tadas para os fins da Regra 8, com a condição de que satisfaçam além 
disso, às prescrições da Regra 9 e, quando seja apropriado às da Regra 
14 do presente Capítulo. Devem ser mantidas prontas a ~erem. imedia-
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tamente utilizadas quando o navio estiver no mar. Nos navios em que, de 
conformidade com o parágrafo h} da Regra 29, tiverem sido fixados dis
positivos nos costados das embarcações salva-vidas, não há necessidade 
de equipar com esses dispositivos as duas embarcações postas a bordo 
para satisfazer às prescrições da presente Regra. 

b) Os navios de passageiros que efetuem viagens internacionais que 
não sejam viagens internacionais curtas devem levar: 

C) 

(i) embarcações salva-vidas em cada bordo, com uma capaci
dade total que permita que as de cada bordo possam receber a 
metade do número total de pessoas a bordo. 

A administração, todavia, pode autorizar a substituição das 
embarcações salva-vidas por balsas salva-vidas com a mesma ca
pacidade total, em condições tais que exista sempre, de cada bordo, 
um número de .embarcações salva-Vidas suficiente para 37 0/2 por 
cento das pessoas a bordo; e 

(i!} balsas salva-vidas que tenham uma capacidade total sufi
ciente para receber 25 por cento do número total de pessoas a bor
do, assim como aparelhos flutuantes previstos para 3 por cento 
desse número. Os navios com fator de subd1visão Igual ou Inferior 
a 0,33 estão autorizados a transportar aparelhos flutuantes para 
25 por cento de todas as pessoas existentes a bordo em lugar das 
balsas salva-vidas para 25 por cento e aparelhos flutuantes para 
3 por cento. 

(i) Um navio de passageiros que efetue uma viagem internacio
nal curta deve levar um número de pares de turcos, calculado em 
função do seu comprimento, como especificado na Coluna A da 
Tabela que figura na Regra 28 do presente Capítulo. Em cada jogo 
de turcos deve haver uma embarcação salva-vidas, essas embar
cações salva-vidas devem ter, pelo menos, a capacidade mínima 
exigida na Coluna C da Tabela citada ou a capaC'ldade necessária 
para receber todas as pessoas a bordo, se esta for menor. 

Nos casos em que, na opinião da Administração, é Impossível 
ou pouco razoável colocar-se a bordo de um navio, que efetue via
gens internacionais curtas, o número de jogos de turcos estipu
lado na Coluna A da Tabela da Regra 28 do presente Capítulo, a 
Administração pode autori2:ar, em circunstâncias excepcionais, um 
número menor de turcos, com a condição de que esse número ja
mais seja inferior ao número mínimo estipulado na Coluna B da 
Tabela, e de que a capacidade total das embarcações salva-vidas a 
bordo do navio seja, pelo menos, igual à capacidade minima exigida 
na Coluna C, ou a capacidade exigida para receber todas as pes
soas a bordo, se esta capacidade for menor. 

(ii) Se as embarcações salva-vidas assim previstas não são 
suficientes para receber todas as pessoas existentes a bordo, o 
navio deverá ser provido de embarcações salva-"'idas adicionais 
sob turcos, ou de balsas salva-vidas, de modo que a capacidade 
total das embarcações e das balsas salva-vidas seja suficiente para 
receber todas as pessoas a bordo. 

(llll Não obstante as disposições da alínea (ii} do presente pa
rágrafo, o número ·de pessoas transportadas num navio qualquer 
que efetue viagens internacionais curtas não deve ultrapassar a 
capacidade total das embarcações salva-vidas levadas a bordo, de 
acordo com as disposições das alíneas (!} e (!!) do presente pará-
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grafo, a menos que a Administração considere que isso se faz nece~
sário devido ao volume do tráfego e, neste caso, somente se o nav<w 
satisfizer· as prescrições do parágrafo d) da Regra 1 do Capitulo 
Il-1. 

(iy) Nos casos em que, de acordo com as disposições da alínea 
(iii) do presente parágrafo, a Administração tiver autorizado o 
transporte de um número de pessoas superior à capacidade das em
barcações salva-vidas, e estiver convencida de que é impossível estl
var as balsas salva-vidas prescritas na alínea (ii) do presente pará
grafo, poderá ela autorizar uma redução do número de embarca
ções salva-vidas. Todavia: 

1) o número de embarcações salva-vidas, no caso de navios de 
comprimento igual ou superior a 58 metros (190 pés), jamais deverá 
ser inferior a 4, duas das qua'ls devem ser colocadas em cada 
bordo do navio e, no caso de navios de comprimento inferior a 
58 metros (190 pés), jamais deverá ser inferior a 2, uma de cada 
bordo do na vi o; e 

2) o número de embarcações e de balsas salva-vidas deve ser 
sempre suficiente para receber a totalidade das pessoas que o navio 
estiver autorizado a transportar. 

(V) Todo navio de passageiros que efetue viagens internacio
nais curtas deve ser provido, além das embarcações e balsas salva
vidas exigidas nos tennos do presente parágrafo, de uma reserva 
de balsas salva-vidas que permite receber 10 por cento do número 
total de pessoas correspondente à capacidade total de passageiros 
das embarcações salva-vidas com que o navio estiver equipado. 

(vi) Todo navio de passageiros que efetue viagens internaC'lo
nais curtas deve ser também provido de aparelhos flutuantes para 
5 por cento, pelo menos, do número total das pessoas que o navio 
estiver autorizado a transportar. 

(vil) A Administração pode permitir a determinados navios, 
ou classes de navios que possuam certificados para V'lagens interna
cionais curtas, efetuar viagens de mais de 600 milhas, mas que não 
ultrapassem 1.200 milhas, sempre que tais navios satisfaçam às 
prescrições do parágrafo d) da Regra 1, do Capítulo II-1, e este
jam providos de embarcações salva-vidas capazes de transportar, 
pelo menos, 75 por cento das pessoas que se encontrem a bordo, e 
também satisfaçam às disposições do presente . parágrafo. 

REGRA 28 

Tabela relativa aos Turcos e à Capacidade 
das Embarcações Salva-vidas para os Navios que ejetuem 

Viagens Internacionais Curtas 

aJ A Tabela seguinte fixa, em função do comprimento do navio: 

(A) o número de jogos de turcos a cada um dos quais deve 
ficar ligada uma embarcação salva-vidas, de acordo com a Regra 
27 do presente Capítulo, num navio que efetue viagens internacio
nais curtas; 

(B) o número reduzido de jogos de turcos que, excepcional· 
mente, pode ser admitido num ~avio que efetue viagens internacio
nais curtas, de acordo com a Regra 27 do presente Capítulo; e 

(C) a capacidade mínima exigida para as embarcações salva
vidas num navio que efetue viagens internacionais curtas. 



Compr«mento do Navio (B) (O) 
(A) Capacidade mínima das 

Número reduzido de 
embarcações salva-vtdas 

I 
Número mínimo de jogos de turcos 

I Metros Pés jogos de turcoo autoríza«Ws Metros Pés 
excepcionalmente cúbicos cúbicos 

31 e abaixo de 37 100 e abaixO de 120 2 2 11 400 
37 e abaixo de 43 120 e abaixO de 140 2 2 18 650 
43 e abaixo de 49 140 e abaixo de 160 2 2 26 900 
49 e abaiXo de 53 160 e abaixo de 175 3 3 33 1150 
53 e abaixo de 58 175 e abaixo de 190 3 3 38 1350 
58 e abaixo de 63 190 e abaixo de 205 4 • .. 1550 

63 e abaixo de 67 205 e abat.xo de 220 4 • 50 1750 

67 e abaixo de 70 220 e abaixo de 230 5 5 52 1850 

70 e abaixo de 75 230 e abaixo de 245 5 • 61 2150 

75 e aJJatxo de 78 245 e abaixo de 255 6 5 68 2400 

78 e abaixo de 82 255 e abaixo de 270 • 5 76 2700 

82 e abaixo de 87 270 e abaixo de 285 7 5 85 3000 

87 e abaixo de 91 285 e abaixo de 300 7 5 94 3300 

91 e abaixo de 96 300 e abaixo de 315 8 6 102 3600 

96 e abaixo de 101 315 e abaixo de 330 8 6 110 3900 

101 e abaixo de 107 330 e abaixo de 350 9 7 122 4300 

107 e abaixo de 113 350 e abaixo de 370 10 7 135 4750 

113 e abaixo de 119 370 e abaixo de 390 10 7 146 5150 

119 e abaixo de 125 390 e abaixo de 410 10 7 157 5550 

125 e abaixo de 133 410 e abaixo de 435 12 9 171 6050 

133 e abaixo de 140 435 e abaixo de 460 12 9 185 6550 

140 e abaixo de 149 460 e abaixo de 490 14 10 202 7150 

149 e abaixo de 159 490 e abaixo de 520 14 10 221 7800 

159 e Pl:iaixo de 168 520 e abaixo de 550 16 12 238 8400 

---
Nota sobre (C) - Quando o comprimento do navio for inferior a 31 metros (100 pés) ou superior a 168 metros (550 pés), o número m(~ 

ntmo de jogos turcos e a capacidade cú.bica das embaroaç6es salva~vidas devem ser determinados pela Adminls
traçA.o. 
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REGRA 29 

Instalações e Manobras das Embarcações Salva-VIdas, 
Balsas Salva-Vidas e Aparelhos Flutuantes 
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a) As embarcações salva-vidas e as balsas salva-vidas devem ser ins
taladas de modo que satisfaçam à Administração, de tal forma que: 

(1) possam ser arliadas no menor tempo possível, não ultrapas
sando 30 minutos; 

(ii) não impeçam, de modo algum, a manobra rápida das outras 
embarcações salva-vidas, balsas salva-vidas ou aparelhos flutuantes 
ou a condução das pessoas presentes a bordo, para os locais de reu
nião ou de embarque; 

(iii) as embarcações salva-Vidas e as balsas salva-vidas, que 
devem ser providas de dispositivos para lançamento à água apro
vados, devam poder ser arriadas com sua carga completa de pes
soas e equipamento, mesmo sob condições desfavoráveis de "trim" 
e com 15 graus de banda; e 

(iv) as balsas salva-vidas para as quais não são exigidos dispo
sitivos de lançamento aprovados, assim como os aparelhos flutuan
tes, devam poder ser lançadas à água, mesmo sob condições desfa
voráveis de "trim" e com 15 graus de banda. 

b) Cada embarcação salva-Vidas deve ficar ligada ao seu próprio par 
de turcos. 

c) As embarcações salva-vidas somente poderão ser estivadas em um 
convés, a menos que se tomem medidas apropriadas para evitar que as em
barcações salva-vidas de um convés inferior interfiram com as do convés 
superior. 

d) As embarcações salva-vidas e as balsas salva-vidas, para as quais 
devem se providos dispositivos aprovados para lançamento à água, não 
devem ser colocadas no extremo de vante do navio. Elas devem ser dispos
tas de modo que possam ser lançadas ao mar com toda segurança, levan
do-se em conta a necessidade de ficarem a uma distânC'la suficiente da 
hélice e das partes salientes do casco à ré. 

e) Os turcos devem ser de um tipo aprovado e dispostos adequada
mente, de modo que satisfaçam à Administração. Devem ser dispostos em 
um ou mais conveses, de modo que as embarcações neles suspensas possam 
ser arriadas com segurança, sem interferir na manobra dos outros turcos. 

/) Os turcos devem ser: 

(i) do tipo oscilante ou do tipo de graVIdade para a manobra 
das embarcações salva-vidas que não pesem mais de 2. 300 quilogra
mas (2 1/4 toneladas inglesas), nas condições de serem arriadas 
n'água sem passageiros; e 

(ii) do tipo de gravidade para a manobra das embarcações 
salva-vidas que pesem mais de 2.300 quilogramas (2 1/4 toneladas 
inglesas) , nas condições de serem arriadas n'água sem passageiros. 

g) Os turcos, talhas, cadernais e outros aparelhos devem ter uma resis
tência suficiente para que as embarcações salva-vidas possam ser postas 
para fora, guarnecidas com a tripulação de lançamento e, em seguida, 
arriadas com toda segurança, qualquer que seja o bordo, com sua carga com-
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pleta de pessoas e equipamento, mesmo que o navio tenha uma banda de 
15 graus e um "trim" de 10 graus. 

h) Patins ou outros meios apropriados devem ser providos para faci
litar o lançamento à água das embarcações salva-vidas, malgrado a exiS
tência de uma banda de 15 graus. 

i) Devem ser providos meios que permitam atracar as embarcações 
salva-vidas ao costado do navio e mantê-las nessa situação, com o fim de 
permitir que as pessoas possam embarcar com segurança. 

j) As embarcações salva-vidas, assim como as embarcações de emer
gência prescritas na Regra 27 do presente Capítulo, devem ser servidas por 
talhas de cabos metálicos, bem como por guinchos de um -modelo aprovado, 
capazes, quando se trate de embarcações de emergência, de içá-las rapi
damente. A Administração pode, a título excepcional, pennitir a instala
ção de talhas de cabo de manilha ou de qualquer outro material aprovado, 
com ou sem guincho (salvo no caso das embarcações de emergência que 
devem ser servidas por guinchos que permitam recuperá-las rapidamente), 
quando admitir que as talhas de cabo de manilha ou de qualquer outro 
material aprovado sejam adequados. 

k) Pelo menos dois cabos salva-vidas devem ser fixados ao patarrás 
que une as extremidades dos turcos; as talhas e os cabos salva-vidas de
vem ser suficientemente compridos para que toquem n'água, quando o 
navio estiver com seu calado mínimo de viagem no mar e com uma banda 
de 15 graus para qualquer dos bordos. Os cadernais Inferiores das talhas 
devem ter um elo ou arganéu alongado para fixação do gato do estropo 
da embarcação, a menos que seja instalado um dispositivo de escape, de 
um modelo aprovado. 

l) Quando for empregado um dispositivo mecânico para içar as em
barcações salva-vidas, ele deve ser completado por um dispositivo que 
funcione à mão e que seja eficaz. Quando as, embarcações são içadas por 
meio de talhas com comando mecânico, devem ser providos de dispositivos 
de segurança com o fim de parar automaticamente o motor antes que os 
turcos venham de encontro aos respectivos esbarros, evitando assim es
forços excessivos às talhas de cabos metálicos e aos turcos. 

m) As embarcações salva-vidas ligadas aos turcos devem ter suas 
talhas prontas a serem utilizadas e devem ser tomadas disposições para 
que as embarcações salva-vidas sejam rapidamente desligadas das talhas, 
sem que necessariamente essa manobra seja simultânea em ambas as ta
lhas. Os pontos de suspensão das embarcações salva-vidas às talhas devem 
ser situados a uma altura suficiente, acima da borda, para assegurar a 
estabilidade das embarcações durante a manobra de lançamento à água. 

n) 
(i) Nos navios de passageiros que efetuem viagens internacio

nais que não sejam viagens internacionais curtas e que são pro
vidos de embarcações e balsas salva-vidas, de acordo com as dis
posições da alínea (i) do parágrafo b) da Regra 27 do presente Ca
pítulo, devem ser instalados dispositivos aprovados de lançamento 
à água para o número de balsas salva-vidas que, juntamente com 
o das embarcações salva-vidas, é exigido por essa mesma alínea 
para receber todas as pessoas existentes a bordo. E'sses dispositivos 
devem ser em número suficiente, na opinião da Administração, 
para arriar em 30 minutos, no máximo, em condições calmas de 
tempo, as balsas carregadas com todas as pessoas que estiverem 
autorizadas a transportar. Os dispositivos assim aprovados devem, 
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na medida do possível, ser repartidos igualmente em cada bordo 
do navio, devendo existir pelo menos um dispositivo em cada bor
do. Todavia, não é necessário prever-se dispositivos desse gênero 
para as balsas suplementares assinaladas na alínea (íi) do parã
grafo b) da Regra 27 do· presente Capítulo, para 25 por cento de 
todas as pessoas existentes a bordo. Porém, toda balsa embarcada 
de acordo com as disposições dessa mesma alínea deve, quando um 
dispositivo aprovado de lançamento à água for instalado no navio, 
ser de um tipo suscetível de ser arriada por melo desse dispositivo. 

(ii) Nos navios de passageiros que efetuem viagens internacio
nais curtas, o número previsto de dispositivos aprovados de lança
mento à água deverá ser deixado a critério da Administração. O 
número de balsas salva-vidas, previsto para cada um desses dispo
sitivos, não deverá ser superior ao número de balsas carregadas 
com o número de pessoas que estão autorizadas a transportar que, 
na opinião da Administração, podem ser arriadas em 30 minutos 
no máximo, em condições calmas de tempo, por meto desses dis
positivos. 

REGRA 30 
Iluminação para Conveses, Embarcações Salva-Vidas, 

Balsas Salva-Vidas etc. 

a) Uma iluminação elétrica, ou de outro sistema equivalente, suficiente 
para satisfazer às exigências de segurança, deve ser prevista nas diversas 
partes de um navio de passageiros e particularmente nos conveses onde 
se encontram as embarcações e balsas salva-Vidas. A fonte autónoma de 
emergência do grupo elétrico prescrita pela Regra 25, do Capítulo II-1, deve 
ser capaz de alimentar, quando for necessário, os aparelhos que assegu
ram essa iluminação, assiro como as iluminações prescritas na alínea (it) 
do parágrafo a) e nas alíneas (ii) e (iii) do parágrafo bl da Regra 19 do 
presente Capítulo. 

b) A saída de cada compartimento principal ocupado por passageiros 
ou pela tripulação deve ser permanentemente iluminada por uma lâmpada 
de emergência. A alimentação dessas lâmpadas de emergência deve poder 
ser fornecida pela fonte autónoma de emergência assinalada no pará
grafo a) da presente Regra, caso falte o suprimento da instalação gera
dora principal. 

REGRA 31 
Pessoal das Embarcações Salva-Vidas 

e das Balsas Salva-Vidas 

a) Um oficial de convés ou um patrão habilitado deve ficar encar
regado de cada uma das embarcações salva-vidas, assim como deve, tam
bém, ser designado um suplente. Cada responsável por uma embarcação 
deve ter uma lista de seu pessoal e deve verificar se os homens sob suas 
ordens estão familiarizados com suas diversas funções. 

b) Um homem capaz de acionar o motor deve ser designado para cada 
embarcação salva .. vidas a motor. 

c) Um homem capaz de operar a instalação radiotelegráfica e o holo
fote deve ser designado para cada embarcação salva-vidas que possua esses 
aparelhos. 

d) Um homem adestrado no manejo e manobra das balsas salva
vidas deve ser designado para cada uma das balsas salva-vidas embar-
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eadas, exceto quando, nos -navios de passageiros que efetuem viagens inter
nacionais curtas, a Administração considere isto Impraticável. 

REGRA 32 

Patrões Habilitados 

a) ~ todo navio de passageiros deve haver, para cada embarcação 
salva-vidas posta a bordo de acordo com as prescrições do presente Ca
pítulo, um número de patrões pelo menos igual ao previsto na tabela 
abaixo: 

Número de pessoas previstas 
por embarcação 

Menos de 41 pessoas ............. . 
I>e 41 a 61 pessoas ............... . 
I>e 62 a 85 pessoas .............. . 
Acima de 85 pessoas ............. . 

Número mínimo de Patrões 
Habilitados 

2 
3 
4 
5 

b) A designação, para cada embarcação salva-vidas, dos Patrões Ha
bllltados fica a cargo do Comandante. 

c) O certificado de aptidão do patrão habilitado é emitido sob a au
toridade da Administração. Para obter esse certificado, o candidato deve 
provar que foi adestrado em todas as manobras relativas ao lançamento 
n'água das embarcações salva-vidas e de outros aparelhos salva-vidas, bem 
como na utilização dos remos e dos dispositivos de propulsão mecânica, que 
está familiarizado com as manobras das próprias embarcações e dos ou
tros equipamentos salva-vidas e que, além disso, é capaz de compreender 
as ordens relativas a todas as categorias de equipamentos salva-vidas e de 
executá-las. 

REGRA 33 
Aparelhos Flutuantes 

a) Nenhum tipo de aparelho flutuante pode ser aprovado sem que sa
tisfaça as seguintes condições: 

(i) deve ter dimensões e resistência tais que possa ser lançado 
à água, desde o local em que se encontre estivado, sem sofrer 
danos; 

(ii) não deve pesar mais de 180 quilogramas ( 400 libras in
glesas), a menos que sejam instalados dispositivos apropriados que 
satisfaçam à Administração, a fim de permitir seu lançamento 
n'água sem que seja necessário levantá-lo à mão; 

(iii) deve ser de material e construção aprovados; 

(iv) deve ser utilizável e estável quando flutuando sobre qual
quer de suas faces; 

(v) os reservatórios de ar ou flutuadores equivalentes devem 
ficar colocados tão perto quanto possível dos lados do aparelho e a 
flutuabilidade do aparelho não dependerá de enchimento preli
minar; e 

(vi) deve ser munido de uma boça e de um cabo salva-vidas 
fazendo alças com cassoilos a meio, seguramente fixado em torno 
da parte externa. 
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b) o número de pessoas que um aparelho flutuante pode ser auto ... 
rizado a suportar deve ser o menor dos dois números obtidos dividindo-se: 

(i) o número de quilogramas de ferro, que ele pode suportar 
em água doce, por 14,5 (ou o número de libras Inglesas por 32); e 

(i!) o perímetro do aparelho, expresso em milímetros, por 305. 

RIEGRA 34 
Número de Bóias Salva-Vidas 

O número de bóias salva-vidas de que devem ser munidos os navios de 
passageiros fica determinado pela seguinte tabela: 

C<Jmprlmento do Navio 

Em metros Em pés 

Número 
mini mo 
de bóias 

Abaixo de 61 ............... Abaixo de 200 ............ . 8 
12 
18 

24 

30 

61 e abaixo de 122 ......... 200 e abaixo de 400 ....... . 
122 e abaixo de 183 ........ 400 e abaixo de 600 ...... .. 
183 e abaixo de 244 ........ 600 e abaixo de 800 
244 e acima ............... 800 e acima ............... . 

a) 

PARTE C 

Somente para Navios de Carga 

REGRA 35 
Número e Capacidade das Embarcações Salva-Vidas 

e Balasas Salva-Vidas 

(i) Todo navio de carga, exceto os navios empregados como 
navios-usina na pesca da baleia, no tratamento ou no enlatamento 
de conservas do pescado e os navios utilizados para o transporte do 
pessoal empregado nessas indústrias, deve possuir, em cada bordo, 
embarcaçõe.s .salva-vidas de uma tal capacidade total que possam 
receber todas as pessoas existentes a bordo e, além disso, deve ter 
a bordo balsas salva-vidas que pos.sam receber a metade do nú
mero total dessas pessoas. 

Todavia, no caso de navios de carga que efetuem viagens inter
nacionais entre países vizinhos próximos, a Administração, se esti
ver convencida de que as condições de viagem são tais que não 
seja razoável nem necessário o transporte obrigatório das balsas 
mencionadas no parágrafo precedente, pode eximir desta obriga
ção determinados navios ou cla.s.ses de navios. 

Ui) (1) S<Íb reserva das disposições da alínea (li) (2) do pre
sente parágrafo, todo petroleiro de tonelagem bruta de arqueação 
igual ou superior a 3. 000 deve ter a bordo pelo menos quatro em
barcações salva-vidas, duas das quais ficarão situadas na popa e 
duas a meio-navio. 

Todavia, nos petroleiros desprovidos de superestruturas cen
trais, todas as embarcações salva-vidas devem ·ser localizadas a ré. 
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(2) Nos petroleiros de tonelagem bruta de arqueação Igual, 
ou superior a 3. 000 que são desprovidos de superestruturas centrais, 
a Admln!.ltração pode autorizar a instalação de somente duas em
barcações salva-vidas, com a condição de que: 

(aa) seja levada a ré uma embarcação salva-vidas em cada 
bordo do navio; 

(bb) cada uma dessas embarcações não ultrapasse 8,5 metros 
(28 pés) de cumprimentos; 

(cc) cada uma dessas embarcações salva-vidas seja Instalada o 
mais avante possível e, pelo menos, de forma que a parte da popa 
da embarcação fique situada, em relação à parte de vante da héli
ce, a uma distância de uma vez e meia o comprimento da embar
cação; e 

(dd) cada uma dessa.s embarcações salva-vidas seja Instalada 
o maw perto do nível do mar que seja prudente e praticamente 
possível. 

(!) rodo navio empregado como navio-usina na pesca da ba
lela, no tratamento ou no enlatamento do pescado e todo navio 
utilizado para o transporte do pessoal empregado nessas indústrias 
deve ter: 

(1) de cada bordo, embarcações salva-vidas de uma capacidade 
tal que •possam receber a metade do número total das pessoas 
existentes a bordo. A Administração pode, todavia, autorizar a 
substituição das embarcações salva-vidas por balsas salva-vidas da 
mesma capacidade total, em condições tais que haja sempre, de 
cada bordo, nm número de embarcações salva-vidas suficiente para 
acomodar 37 1/2 por cento das pessoas existentes a bordo; e 

(2) balsas salva-vidas tendo uma tal capacidade total que pos
sam receber a metade do número total de pessoas existentes a 
bordo. Todavia, quando, no caso de navios-usina empregados no 
tratamento e no enlatamento de conservas do pescado, não for pos
sível transportar embarcações salva-vidas que satisfaçam plena
mente às prescrições do presente Capitulo relativas às embarcações 
salva-vidas, esses navios devem ser autorizados a levar outras em
barcações em substituição a elas. Essas embarcações devem, toda
via, ter um número de lugares pelo meno3 igual ao prescrito pela 
presente Regra, assim como uma flutuab!Hdade e equipamento pelo 
menos igual ao que prescreve o presente Capítulo para as embar
cações salva-vidas. 

(i!) Todo navio empregado como navio-usina na pesca da ba
leia, no tratamento e no enlatamento de conservas do pescado e 
todo navio utilizado para transportar o pessoal empregado nessas 
indústrias deve ter a bordo duas embarcações, uma de cada bordo, 
para os casos de emergência. Essas embarcações devem ser de um 
tipo aprovado e não ter mais de 8,5 metros (28 pés) de comprimen
to. Elas podem ser contadas para os fins do presente parágrafo, 
com a condição de que satisfaçam plenamente às prescrições do 
presente Capitulo relativas às embarcações salva-vidas. Elas podem 
também ser contadas para o~ fins da Regra 8, com a condição de 
que satisfaçam, além disso, às prescrições da Regra 9 e, quando 
necessário, da Regra 14 do presente Capítulo. Elas devem ser man
tidas prontas a serem imediatamente utilizadas quando o navio es-
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tiver no mar. Nos navios a bordo dos quais, de conformidade com 
o parágrafo g) da Regra 36 do ,presente Capítulo, são fixados diS
positivos nos costados das embarcações salva:vidas, esses dispositi
vos não serão exigidos para as dua.s embarcaçoes postas a bordo em 
atendimento à presente Regra. 

c) Todos os navios de carga, de comprimento igual ou superior a 150 
metros t 492 pés), que sejam desprovidos de superestruturas centrais, devem 
ter a bordo, além do previsto na alínea (i) do parágrafo a) da presente 
Regra, uma balsa .'lalva-vidas que possa trMlSportar pel.o men?s 6 pes
soas. Essa balsa deve ser colocada o mais avante que seJa pos.cnvel e ra
zoável. 

REGRA 36 

Turcos e Dispositivos de Lançamento 

a) Nos navios de carga, as embarcações salva-vidas e balsas salva
vidas devem ser instaladas de modo a satisfazer à Administração. 

b) Cada embarcação salva-vidas deve ficar ligada a seu próprfo par 
de turcos. 

c) As embarcações salva-vidas e as balsas salva-vidas para as quais 
deve·m ser providos dispositivos aprovados de lançamento à água devem, 
de preferência, ser colocadas tão próximas quanto possível dos comparti
mentos de acomodações e dos de serviço. Elas devem ser dispostas de ma
neira que possam ser arriadas com toda segurança, se possível na parte 
retllínea do costado e afastadas, em particular da hélice, ,partes .salientes 
do casco a ré. Se forem colocadas na parte de vante do navio devem ser 
dispostas a ré da antepara de colisão, num lotai abrigado e, a este respeito, 
a Administração deve ter especial atenção à resistência dos turcos. 

d) Os turcos devem ser de um tipo aprovado e dispostos de uma ma
neira conveniente que satiSfaça à Administração. 

e) Nos petroleiros de tonelagem bruta de arqueação igual ou superior 
a 1.600, nos navios empregados como navios-usina na pesca da baleia ou 
no tratamento e no enlatamento de conservas do pescado e no.s navios 
utilizados para o transporte de pessoal empregado nessas indústrias, os 
turcos devem ser do tipo de gravidade. No.s outros navios os turcos devem 
ser: 

(i)do tipo oscilante ou do tipo de gravidade para a manobra 
das embarcações salva-vidas que não pesem mais de 2.300 quilo
gramas (2 1/4 toneladas Inglesas), nas condições de serem arria
das n'água sem ,passageiros; e 

(ii) do tipo de gravidade para a manobra das embarcações 
salva-vidas que pesem mais de 2.300 quilogramas (2 1/4 toneladas 
inglesas), nas condições de serem arriadas n'âgua sem passageiros. 

i) Os turcos, talhas, cadernais e outros aparelhos devem ter uma re
sistência suficiente para que as embarcações salva-vidas possam ser pos
tas para fora, guarnecidas com a tripulação de lançamento e, em seguida, 
arriadas com toda segurança, qualquer que seja o bordo, com sua carga 
completa de pessoas e equipamento, mesmo que o navio tenha uma banda 
de 15 graus e um "trim" de lO graus. 

g) Patins ou outros meios apropriados devem ser providos para fa
cilitar o lançamento à água das embarcações salva-vidas, malgrado a exis
tência de uma banda de 15 graus. 
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.h.) Devem ser providos meios para atracar as embarcações salva
vidas ao costado do navio e mantê-las nessa situação, com o fim de per
mitir que as pessoas possam embarcar com segurança. 

i) As embarcações salva-vidas, assim como as embarcações de emer
gência prescritas na alínea (ii) do parágrafo b) da Regra 35 do presente 
Capítulo, devem ser servidas por talhas de cabos metálicos, bem como por 
guinchos de um modelo aprovado, capazes, quando se trate de embarcações 
de emergência, de içá-las rapidamente. A Administração pode, a título 
exoopcional, permitir a instalação de talhas de cabos de manilhas ou de 
qualquer outro mate!'ial aprovado, com ou sem guincho (salvo no caso das 
embarcações de emergência que devem ser servidas por guinchos que per
mitam recuperá-las rapidamente), quando admitir que as talhas de cabos 
de manilha ou de qualquer outro material aprovado .sejam adequadas. 

j) Pelo menos dois cabos salva-vidas devem ser fixados ao patarrás 
que une as extremidades dos turcos; as talhas e os cabos salva-vidas de
vem ser suficientemente compridos para que toquem n'água, quando o 
navio estiver com seu calado mínimo no mar e com uma banda de 15 
graus para qualquer dos bordos. Os cadernaís inferiores das talhas devem 
ter um elo ou arganéu alongado para fixação do gato do estropo da 
embarcação, a menos que seja instalado wn disposi-tivo de escape, de um 
modelo aprovado. 

k} Quando for instalado um dispositivo mecânico para içar as em
barcações salva-vida.s, ele deve ser completado por um dispositivo que 
funcione à mão e que seja eficaz. Quando as embarcações são içadas por 
meio de talhas com comando mecânico, devem ser providos dispositivos de 
segurança, a fim de parar automatic&mente o motor antes que os turcos 
venham de encontro aos respectivos esbarros, evitando, assim, esforços 
excessivos às talhas de cabos m'€tálicos e aos turcos. 

Z) As embarcações salva-vidas ligadas aos turcos devem ter suas talh.as 
prontas a serem utilizadas e devem ser tomadas disposições para que as 
embarcações salva-vidas sejam rapldamente desligadas das talhas, sem 
que necessariamente essa manobra seja simultânea em ambas as tallia.s. 
Os pontos de suspensão das embarcações salva-vida5 às talhas devem 
ser situados a uma altura suficiente acima da borda para assegurar a 
estabilidade das embarcações durante a manobra de lançamento à água. 

m) Nos navios utilizados como navios-usina na pesca da baleia ou no 
tratamento e no enlatamento de co:n~ervas do pescado e nos navios utili
zados para o transporte do pe.ssoal empregado nessas indústrias, que são 
providos de embarcações .salva-vidas e de balsas salva-vidas de acordo com 
a alínea (i) 2) do parágrafo b) da Regra 35, não é necessário prover dis
positivos para lançamento das balsas salva-vidas à água. Dispositivos 
desse gênero, em número suficiente, segundo a opinião da Administração, 
devem ser provido.3 para que as baLsas salva-vidas, embarcadas de acordo 
com a alínea (i) 1) do parágrafo b) da Regra 35, possam ser lançadas à 
água no máximo em 30 minutos, com o mar calmo, carregadas com o 
número de pessoas que estão autorizada.s a receber. Os dispositivos apro
vados de lançamento à água assim providos devem, na medida do possível, 
ser distribuídos por igual em cada bordo do navio. Toda balsa salva
vidas embarcada num navio que seja provido de dispositivo para lançá-la 
à água deve ser de um tipo adequado para poder utilizar esse dispositivo. 

REGRA 37 
Número de Bóias Salva-Vidas 

Pelo menos 8 bóias salva-vidas, de um tipo que satisfaça às prescri
ções da Regra 21 do presente Capitulo, dev·em ser transportadas a bordo. 
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A iluminação prescrita na alínea (ii) do parágrafo a) e nas alíneas 
(I!) e (iii) do parágrafo b) da Regra 19 do presente Capitulo deve poder ser 
alimentada, pelo menos durante 3 horas, pela fonte de energia de emergên
cia prescrita na Regra 26 do capitulo II-L Nos navios de carga de tone
lagem bruta de arqueação igual ou superior a 1. 600, a Administração deve 
tomar as medidas necessária.:; para assegurar-se que os corredores, esca
das e saídas estejam iluminados, de modo que todas as pessoas existen~s 
a bordo possam chegar facilmente aos postos de lançamento e ao.s locaiS 
de estiva das embarcações salva-vidas e balsas salva-vidas. 

CAPíTULO IV 
Radiotelegrafia e Radlotelefonia 

PARTE A 

Aplicação e Definições 

REGRA I 
Aplicação 

a) Salvo disposição expressa em contrário, o presente Capítulo se 
aplica a todru os navi-os visados pelas presentes Regras. 

b) O presente Capítulo não se aplica aos navios aos quais seriam apli
cáveis as presentes Regras, quando tais navios estiverem navegando nas 
ã.guas dos Grandes Lagos da América do Norte e em sua.s água.s tributá
rias e comunicantes, até o limite Leste con:.:,tituído pela saída inferior da 
eclusa Saint-Lambert em Montreal, na província de Quebec, Canadá. (*) 

c! Nenhuma disposição deste Capítulo poderá impedir um navio ou 
uma embarcação de salvamento em perigo de empregar todos os meios dis
poníveis para chamar a atenção, indicar sua posição e obter socorro. 

REGRA 2 
Termos e Definições 

Para aplicação do presente Capítulo, as expressões que se seguem 
têm as significações abaixo. Todas as expressões utilizadas no presente 
Capítulo e que são também definidas no Regulamento de Radiocomunicações 
têm as significações do citado Regulamento: 

a) ''Regulamento de Radiocomunicações" significa o Regulamento de 
Radiocomunicações anexo ou considerado como anexo à mais recente Con
venção Internacional de Telecomunieações que esteja em vigor num dado 
mmnento; 

b) ''Auto-alarme radiotelegráfico'' significa um aparelho receptor de 
alarme automático que responda ao sinal de alarme radiotelegráfico e 
tenha sido aprovado; 

c) "Auto-alarme radiotelefônico", significa um aparelho receptor de 
alarme automático que responda ao sinal de alarme radiotelefônico e tenha 
sido aprovado; 

(•) Esses navios estão suJeitos a exigências especiais relativas ao rádio para tl:ns de 
segurança, contidas no Acordo pertinente entre o Canadá e os Estados unidos da 
América. 
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d) "Estação Radiotelefônica", "Instalação Radiotelefônica" e "Escuta 
Radioteiefônica" devem ser consideradas como relativas à Faixa de Média 
Freqüência, salvo indicação expressa em contrário; 

e) "Radlotelegrafista" significa uma pessoa que possui, pelo menos, 
um certificado de operador de radiotelegraflsta de primeira ou de segunda 
classe, ou um certificado geral de operador de radiocomunicações para o 
servlço móvel marítimo, de acordo com as determinações do Regulamento 
de Radiocomunicações, e que exerça as suas funções a bordo de um navio 
equipado com uma estação radiotelegráfica que atenda às prescrições da 
Regra 3 ou da Regra 4 do presente Capitulo; 

1! "Operador de radio telefonia" significa uma pessoa possuidora de 
um certificado adequado de acordo com as disposições do Regulamento 
de Radiocomunicações; 

g) "Instalação existente" significa: 

([) uma instalação inteiramente montada a bordo de um navio, 
antes da data de entrada em vigor da presente Convenção, Inde
pendentemente da data na qual tenha efeito a aceitação pela Ad
ministração respect'lva; e 

(li) uma Instalação da qual uma parte foi montada a bordo 
de um navio, antes da data de entrada em vigor da presente Con
venção, consistindo a parte restante ou de componentes instalados 
em substituição a componentes idênticos, ou de componentes que 
satisfaçam às prescrições do presente Capítulo; 

h) "Instalação nova" significa qualquer instalação que não seja uma ins
talação existente. 

REGRA 3 
Estação Radiotelejônlca 

Os navios de passageiros, quaisquer que sejam as suas dimensões, e 
os navios de carga de tonelagem bruta de arqueação igual ou superior 
a 1. 600 devem, a menos que sejam Isentos pela Regra 5 do presente Capí
tulo, ser providos de uma estação radiotelegráfica, de acordo com as dis
posições das Regras 9 e 10 do presente Capitulo. 

REGRA 4 
Estação Radtotelefônlca 

Os navios de carga de tonelagem bruta de arqueação igual ou superlor 
a 300 mas Inferior a 1.600, a menos que sejam providos de uma estação 
radiotelegráfica de acordo com as disposições das Regras 9 e 10 do pre
sente Capítulo, devem, desde que não sejam Isentos nos termos da Regra 
5 do presente Capítulo, ser providos de uma estação radiotelefônica, de 
acordo com as disposições das Regras 15 e 16 do presente Capítulo. 

REGRA 5 
Isenções das Prescrições das Regras 3/4 

a) Os Governos Contratantes consideram altamente desejáveis que não 
haja desvio da aplicação das Regras 3 e 4 do presente Capítulo; entretanto, 
a Adm1nistração pode conceder, individualmente, a determinados navios 
de passageiros e a determinados navios de carga, isenções de caráter par
cial e/ou condicional, ou mesmo uma isenção total das prescrições da 
Regra 3 ou da Regra 4 do presente Capitulo. 
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b) As isenções autorizadas no parágrafo a) da presente Regra devem 
ser concedidas somente a navios que efetuem viagens no decorrer das 
quais a distância máxima a que se afastam da costa, a extensão da 
Viagem, a ausência dos riscos habituais da navegação e outras condições 
que afetam a segurança são tais que a apllcação integral da Regra 3 
ou da Regra 4 do presente Capítulo não é nem razoável nem necessária. 
Para decidir se elas concederão ou não isenções, a título Individual, aos 
navios, as Administrações devem considerar as conseqüências que essas isen
ções podem ter sobre a eficiência geral do serviço de socorro, para a 
segurança de todos os na vias. Convém que as Administrações não percam 
de vista que é desejável prescrever a instalação de uma estação radiote
lefônlca de acordo com as Regras 15 e 16 do presente Capítulo, como con
dição para concessão a um na v! o de uma isenção das disposições da 
Regra 3 do presente Capítulo. 

c! Cada Administração deve submeter à Organização, tão logo seja 
possível, após o dia 19 de janeiro de cada ano, um relatório indicando todas 
as isenções concedidas em Virtude dos parágrafos a) e b) da presente 
Regra, no decorrer do ano civil precedente e citando os motivos dessas 
isenções. 

PARTE B 
Serviço de Escuta 

REGRA 6 
Serviços de Escuta Radlt:Jtelegráfica 

a) Todo navio que, de conformidade com as disposições da Regra 3 
ou da Regra 4 do presente Capítulo, for proVido de uma estação radiote
legráfica deve ter a bordo, quando no mar, um radiotelegrafista pelo 
menos e, se não estiver provido de um auto-alarme radiotelegráfico, deve, 
sujeito às disposições do parágrafo d) da presente Regra, assegurar um 
serviço de escuta contínua na freqüência de socorro em radiotelegrafia, 
por um radiotelegrafista usando fones ou um alto-falante. 

b) Todo navio de pessageiros que, em virtude da Regra 3 do presente 
Capítulo, for provido de uma estação radiotelegráfica deve, se estiver pro
vido de um auto-alarme radiotelegráfico, sujeito às disposições do pará
grafo d) da presente Regra e quando estiver no mar, assegurar um serViço 
de escuta na freqüêncla de socorro em radiotelegrafia, feito por um radio
telegrafista utilizando fones ou um alto-falante, nas seguintes condições: 

c! 

(i) se transportar ou estiver autorizado a transportar até 250 
passageiros, durante um período de pelo menos 8 horas por dia; 

(ii) se transportar ou estiver autorizado a transportar mais de 
250 passageiros e se efetua uma viagem entre dois portos consecuti
vos cuja duração ultrapasse 16 horas, durante um total de pelo 
menos 16 horas por dia. Nesse caso, o navio deve ter a bordo 
pelo menos dois radiotelegrafistas; e 

(IIi) se transportar ou estiver autorizado a transportar mais 
de 250 passageiros e se efetua viagem de duração inferior a 16 
horas entre dois portos consecutivos, durante um total de pelo 
menos 8 horas por dia. 

(!) Todo navio de carga que, de conformidade com a Regra 3 
do presente Capítulo, for provido de uma estação radiotelegráfica 
deve, se estiver provido de um auto-alarme radiotelegráfico, sujeito 
às disposições do parágrafo d) da presente Regra e quando estiver 
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no mar, assegurar um serviço de escuta na freqüência de socorro 
em radiotelegrafia, feito por um radiotelegrafista usando fones ou 
um alto-falante, durante um total de pelo menos 8 horas por dia; e 

(ü) Todo navio de carga, de tonelagem bruta de arqueação 
igual ou superior a 300 mas inferior a 1. 600, que for provido de uma 
estação radiotelegráfica, em virtude da Regra 4 do presente Capí
tulo, deve, se for provido de um auto-alarme radiotelegráUco, sujei
to às disposições do parágrafo d) da presente Regra e quando esti
ver no mar, assegurar um serviço de escuta na freqüência de socorro 
em radiotelegrafia, feito por um radiotelegrafista usando fones ou 
um alto-falante, durante os períodos determinados pela Adminis

tração. As Administrações devem, contudo, levar em conta que é 
desejável exigir, sempre que praticável, um total de pelo menos 8 
horas de escuta por dia. 

(i) Durante o período em que for exigido de um radiotelegra
fista, na aplicação da presente Regra, fazer escuta na freqüênala de 
socorro em radiotelegrafia, o radiotelegrafista poderá interromper 
essa escuta durante o tempo em que estiver atendendo ao tráfego 
em outras freqüências ou incumbindo-se de outras tarefas essen
ciais relativas ao serviço radioelétrico, mas isso somente quando não 
for praticável a escuta usando fones divid1dos ou alto-falante. O 
Serviço de Escuta deve sempre ser mantido por um radiotelegra
fista usando fones ou alto-falante, durante os períodos de silêncio 
especificados no Regulamento de Radiocomunicações. 

A expressão "tarefas essenciais relativas ao serviço radioelétri
co" utilizada no presente parágrafo Inclui reparos urgentes: 

(1) do material de radiocomunicações utilizado para fins de 
segurança; e 

i2) do material de radlonavegação, por ordem do Comandante. 

(ii) Independentemente das disposições da alínea (i) do pre
sente parágrafo, o radiotelegrafista a bordo de outros navios) que 
não sejam navios de passageiros, que possuam vários radiotelegra
fistas, pode, em casos excepcionais, isto é, quando for praticamente 
impossível fazer a escuta por fones ou um alto-falante, Interrom
per a escuta por ordem do Comandante a fim de efetuar a manu
tenção necessária para prevenir uma falha iminente de: 

- material de radiocomunicações utilizado para fins de segu
rança; 

- material de radio navegação; e 
- qualquer outro material el.etrônico de navegação, assim como 

os reparos necessários. 
Todavia: 

( 1) o radlotelegrafista deve possu1r as qualificações, julgadas 
necessárias pela Administração interessada, para realizar essas tare
fas; 

(2) o navio deve ser provido de um seletor de recepção que 
atenda às disposições do Regulamento de Radiocomunicações; e 

(3) o serviço de escuta deve sempre ser mantido por um radio
telegrafista utilizando fones ou um alto-falante, durante os períodos 
de silêncio especificados no Regulamento de Radiocomunicações. 
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eJ A bordo de todos os navios providos de um auto-alarme radiotele
gráfico, este aparelho deve, quando o navio estiver no mar, ser posto em 
funcionamento sempre que não seja efetuacta a escuta em virtude dos 
parágrafos b), c) e d) da presente Regra e, quando praticável, durante 
as operações radiogoniométrlcas. 

j) É conveniente que os períodos de escuta previstos pela presente Re
gra, incluídos aqueles que são fixados pela Administração, sejam obser
vados, de preferência nas horas prescritas pelo Regulamento de Radio
comunicações para o serviço radiotelegráfico. 

REGRA 7 
Serviços de Escuta Radiotelejônica 

a) Todo navio provido de uma estação radiotelefônica, de conformidade 
com a Regra 4 do presente Capítulo, deve, por razões de segurança, ter a 
bordo pelo menos um operador de radlotelefonia (o qual pode i:ier o Co
mandante, um oficial ou um membro da tripulação que possua um certifi
cado de radiotelefonista) e deverá, quando estiver no mar, manter escuta 
contínua na freqüência de socorro em radfotelefonia. no local a bordo de 
onde o navio é normalmente governado, por meio de um receptor de escuta 
da freqüência de socorro em radiotelefoll'la, usando um alto-falante, um 
alto-falante com piltro ou um alto-alarme radiotelefônico. 

b) Todo navio que, de acordo com a Regra 3 ou Regra 4 deste Capitulo, 
for provido de uma estação radiotelegráfica, deve, quando estiver no mar, 
manter uma escuta contínua na freqüência de socorro em radiotelefonia, 
em local a ser determinado pela Administração, por meio de um receptor 
de escuta da freqüência de socorro em radiotelefonia, usando um alto-fa
lante, um alto-falante com filtro ou um alto-alarme radlotelefônico. 

REGRA 8 
Serviços de Escuta Radlotelefônica em VHF 

Todo navio equipado com uma estação radiotelefônica de VHF, de acor
do com a Regra 18 do Capitulo V, deve manter um serviço de escuta no 
passadiço durante os períodos e nos canais que possam ser exigidos pelo 
Governo Contratante re:ferido na citada Regra. 

PARTE C 

Exigências Técntcas 

REGRA 9 
Estações Radiotelegráficas 

a) A estação radiotelegráfica deve estar situada de tal maneira que 
n~o sofra interferência proveniente de ruídos exteriores, de origem me
c~ni~a ou. de. o:utra nature~a. que impeça uma recepção adequada dos 
sma1s radweletrlCOS. A estaçao deve ser situada, no navio o mais alto que 
for J?raticamente exeqüível, a fim de assegurar o maior gfau de segurança 
POSSlVel. 

b) O camarim de operação de radiotelegrafia deve ser de dimensões 
suficientes e convenientemente ventilado para permitir o bom :funciona
mnto das instalações radiotelegráficas principal e de reserva. Não deve 
ser usado para qualquer outra finalidade que interfira com a operação 
da estação radiotelegráfica. 
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c) O camarote, de pelo menos um radiotelegrafista, deve ser situado 
o mais perto possível do camarim de operação da radiotelegrafia. A bordo 
dos navios novos, não deve ser no interior desse camarim. 

d) Deverá haver entre o camarim de operação de radiotelegrafia e o 
passadiço e uma outra estação de onde se governe o navio, se existente, 
uma ligação bilateral eficaz para chamada e comunicação oral, a qual 
deve ser independente da rede principal de comunicações do naVio. 

e) A instalação radiotelegráfica deve ser situada de tal sorte que 
fique protegida dos efeitos nocivos da água e das temperaturas extremas. 
Ela deve ser de fácil acesso para que possa ser utilizada imediatamente 
ern caso de perigo e para fins de reparos. 

j) Deverá ser provido um relógio de confiança, com mostrador de 
diâmetro não inferior a 12,5 centímetros (5 polegadas), com um ponteiro 
central de segundos e com o mostrador marcado para indicar os períodos 
de silêncio prescritos para o serviço radiotelegráfico pelo Regulamento de 
Radiocomunicações. Deverá ser solidamente fixado no camarim de opera
ção de radiotelegrafia, de tal modo que todo o mostrador possa ser facil
mente observado, e com precisão, pelo radiotelegrafista, da posição de 
trabalho da radiotelegrafia e da posição de teste do receptor de auto
alarme radiotelegráfico. 

g) O camarim de operação de radiotelegrafia deve possuir uma ilumi
nação de emergência, de funcionamento seguro, constituída por uma lâm
pada elétrica instalada permanentemente, de modo a fornecer uma ilu
minação suficiente para os aparelhos de comando e de controle das ins
talações principal e de reserva, assim como para o relógio prescrito pelo 
parágrafo f) da presente Regra. Nas instalações novas, se essa lâmpada 
for alimentada pela fonte de energia de reserva prescrita na alínea (iii) 
do parágrafo a) da Regra 10 do presente Capítulo, ela deve ser coman
dada por comutadores de duas direções, colocados próximo da entrada 
principal do camarim de operação de radiotelegrafia e próximo da posição 
da qual se maneja a estação radiotelegráfica, a menos que a disposição 
do camarim não o justifique. Esses comutadores deverão ser claramente 
etiquetados para indicar sua finalidade. 

h) Uma lâmpada elétrica de inspeção, alimentada pela fonte de energia 
de reserva prescrita pela alínea (iii) do parágrafo a) da Regra 10 do 
presente Capítulo, e munida de um cabo flexível de comprimento ade
quado ou uma lâmpada portátil autónoma (f!ashlight) , deve existir e ser 
conservada no camarim de operação radiotelegráfica. 

i) A estação radiotelegráfica deve ser provida de peças sobressalentes, 
ferramentas e equipamentos~ de teste, necessários para manter a instalação 
radiotelegráfica em bom estado de funcionamento durante a estadia do 
navio no mar. O equipamento de teste deve incluir um aparelho ou apa
relhos para medir as voltagens em corrente alternada e em contínua, e 
resistências em Ohm. 

j) Se houver um camarim de operação radiotelegráfica de emergência, 
em separado, ele deve se submeter às disposições dos parágrafos d) , e), 
f) , g) e h) da presente Regra. 

REGRA 10 

Instalações Radiotelegráficas 

a) Salvo disposições contrárias expressas da presente Regra: 

(i) a estação radiotelegráfica deverá incluir uma instalação 
principal e uma instalação de reserva, eletricamente separadas e 
eletricamente independentes uma da outra; 
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(ii) a instalação principal deverá compreender um transmissor 
principal, um receptor principal, um receptor de escuta na fre
qüência de socorro em radiotelefonia e uma fonte principal de 
enE-rgia; 

(iii) a instalação de reserva deverá compreender um trans-
missor de reserva, um receptor de reserva e uma fonte de energia 
de reserva; e 

(iv) uma antena principal e uma outra de reserva deverão 
ser providas e instaladas, ficando entendido, todavia, que a Admi
nistração pode dispensar qualquer navio das prescrições relativas 
à ·antena de reserva, caso ela considere que a instalação dessa 
antena não é possível nem razoável. Nesse caso, deve haver uma 
antena sobressalente adequada, completamente montada e que 
possa ser instalada imediatamente. Além disso, em todos os casos, 
deverá existir a bordo cabos de antena e isoladores em quant1dades 
suficientes para permitir que uma antena adequada possa vir a ser 
instalada. 

Se uma antena principal estiver suspensa entre suportes su
jeitos a vibrações, ela deve ser corretamente protegida contra os 
riscos de ruptura. 

b) Nas instalações de navios de carga (com exceção das instalações 
de navios de carga de tonelagem bruta de arqueação igual ou superior a 
1.600, instaladas em 19 de novembro de 1952 ou após essa data) , se o 
transmissor principal atender a todas as exigências impostas ao transmis
sor de reserva, este último não será obrigatório. 

C) 

(i) o transmissor principal e o de reserva devem poder ser 
rapidamente conectados e sintonizados com a antena principal e 
com a de reserva, se houver; e 

(11) o receptor principal e o de reserva devem poder ser rapi
damente conectados com qualquer antena com que devem ser 
utilizados. 

d) Todos os elementos da instalação de reserva devem ser localizados 
no navio, tão alto quanto seja possível na prática, para assegurar o máximo 
de segurança. 

e) Tanto o transmisor principal como o de reserva devem poder trans
mitir na freqüência de socorro em radiotelegrafia, utilizando uma classe de 
emissão determinada pelo Regulamento de Radiocomunicações para essa 
freqüência. Além disso, o transmissor principal deve poder transmitir, pelo 
menos, em duas freqüências de trabalho nas faixas autorizadas entre 405 
kHz e 535 kHz, utilizando as classes de emissões determinadas pelo Regula
mento de Radiocomunicações para essas freqüências. O transmissor de re
serva pode ser um transmissor de emergência de um navio, tal como defi
nido e limitado em sua utilização pelo Regulamento de Radiocomunicações. 

/) O transmissor principal e o de reserva devem, se a emissão modu
lada for prescrita pelo Regulamento de Radiocomunicações, ter uma taxa 
de modulação de pelo menos 70 por cento e uma freqüência de modulação 
compreendida entre 450 e 1350 Hz. 

g) O transmissor principal e o de reserva devem, quando conectados à 
antena principal, ter um alcance normal mínimo conforme abaixo especi
ficado, isto é, devem ser capazes de transmitir sinais claramente perceptí-
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veis de navio para navio, nas distâncias especificadas, durante o dia e em 
circunstâncias e condições normais. ( *) (Sinais claramente perceptíveis de
vem normalmente poder ser recebidos se o valor eficaz da intensidade de 
campo no receptor for, pelo menos, de 50 microvolts por metro). 

Alcance Metros Potência total 
normal amperes na antena 

em mllhas (1) (watts) ( ') 

200 128 200 
175 102 125 
150 76 71 
125 58 41 
100 45 25 
75 34 14 

(") Na ausência de uma medida direta. <ia intensidade de campo, os dados seguintes 
podem servir de guia. para a determinação aproximada do alcance normal. 

(1) Este número representa o produto da altura máxima da antena acima da linha de 
carga máxima, expressa em metros, pela corrente da antena expressa em amperes 
(valor eficaz R.M.S.). 

Os valores dados na segunda coluna da tabela correspondem a um valor médio da 
produçâo. 

altura. efetlva da antena 

altura máxima. da antena 
0,47 

Esta proporção varia com as condições locais da antena e pode ser compreendida 
entre cerca de 0,3 e 0,7. 

(2) Os valores dados na terceira. COluna da tabela, correspondern a um valor ml:dlo da pro
porçAo, 

potência. J.rradlada pela antena 
----,--,--_,_---,-..,---,----- 0,08 

potência total da antena 

Esta proporção varia consideravelmente de acordo com os valores da altura efetlva 
e da. re.sistêncJa. da antena. 

Todos os navios de passageiros e naVios 
de carga de tonelagem bruta de ar
queação Igual ou superior a 1. 600 .... 

Navios de carga de tonelagem bruta de 
arqueação Inferior a 1. 600 ......... . 

h) 

Alcance mínimo normal 
em milhas marítimas 

Transmissor 
principal 

150 

100 

Transmissor 
de reserva 

100 

75 

(1) O receptor principal e o de reserva devem poder receber na 
freqüência de socorro em radiotelegrafia, e nas classes de emissão 
determinadas pelo Regulamento de Radiocomunicações para essa 
freqüência. 
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(ii) Além disso, o receptor principal deve poder receber nas 
freqüências e nas classes de emissão utilizadas para a transmissão 
dos sinais horários, das mensagens meteorológicas e de todas as 
outras comunicações relativas à segurança da navegação, que a 
Administração possa considerar como sendo necessárias. 

(iii) O receptor para a escuta na freqUência de socorro em 
radiotelefonia deverá estar pré-sintonizado nessa freqüência. Será 
dotado de um filtro ou de um dispositivo que permita tornar silen
cioso o alto-falante, caso este último esteja situado no passadiço, 
na ausência de um sinal de alarme radiotelefônico. O dispositivo 
deve poder ser facilmente ligado e desligado e poder ser utilizado 
quando, na opinião do Comandante, a situação for tal que a ma
nutenção da escuta comprometeria a segurança da navegação do 
navio. 

Uvl 

(1) Um transm!sor de rad!otelefonia, se instalado, deve ser 
provido de um dispositivo destinado a produzir automaticamente o 
sinal de alarme radiotelefônico. Este dispositivo deve ser concebido 
de modo a prevenir que seja acionado acidentalmente e que esteja 
de acordo com as disposições do parágrafo e) da Regra 16 do pre
sente Capítulo. Este dispositivo deve poder ser desligado a qual
quer momento para permitir a transmissão imediata de uma men
sagem de socorro. 

(2) Devem ser tomadas medidas para comprovar periodica
mente o bom funcionamento do dispositivo automático de emissão 
do sinal de alarme radiotelefônico, em freqüências diferentes da 
freqüência de socorro em radiatelefonia, utilizando uma antena 
artificial apropriada, 

i) O receptor principal deve ter uma sensibilidade suficiente para pro
duzir sinais nos fones ou num alto-falante, mesmo quando a tensão na 
entrada da receptor desça até 50 microvalts. O receptar de reserva deve ter 
uma sensibilidade suficiente para produzir os citados sinais, mesmo quando 
a tensão na entrada do receptor desça até 100 microvolts. 

j) Uma fonte de energia elétrica, suficiente para fazer funcionar a ins
talação principal no alcance normal exigido pelo parágrafo g) da presente 
Regra, assim como para carregar todas as baterias de acumuladores que 
fazem parte da estação radlotelegrãfica, deve estar permanentemente dis
ponível enquanto o navio estiver no mar. A tensão de alimentação da 
instalação principal deve, no caso dos navios novos, ser mantida em ± 10 
por cento da tensão normal. No caso dos navios existentes, a tensão deve 
ser mantida tão próxima quanto possível da tensão normal e, caso seja 
possível na prática, em ± 10 por cento. 

k) A instalação de reserva deve ser provida de uma fonte de energia 
independente da potência propulsora do navio e de sua rede elétrica. 

l) 

(i) A fonte de energia de reserva deve ser constituída, de pre
ferência, por baterias de acumuladores que possam ser carregadas 
pela rede elétrica do na vi o e deve, em quaisquer circunstâncias, 
poder entrar rapidamente em serviço e fazer funcionar o transmis
sor e o receptor de reserva em condições normais de operação, du
rante pelo menos seis horas consecutivas e, além disso, satisfazer a 
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todas as outras cargas suplementares mencionadas nos parágrafos 
m) e n) da presente Regra. ( •) 

(I!) A fonte de energia de reserva deve ter uma capacidade 
suficiente para fazer funcionar simultaneamente, pelos menos du
rante seis horas, o transmissor de reserva e a instalação de VHF 
deve ser reservada às comunicações de socorro, de urgência e de 
segurança. Uma outra solução consiste em prover uma fonte sepa
rada de energia de reserva para a instalação de VHF. 

m) A fonte de energia de reserva deve ser utilizada para alimentar a 
Instalação de reserva e o dispositivo de manipulação automática do sinal 
de alarme especificado no parágrafo r) da presente Regra, se ele for ope
rado eletricamente. 

A fonte de energia de reserva pode também ser utilizada para alimen
tar: 

(i) o auto-alarme radiotelegráfico; 
(li) a iluminação de emergência especificada no parágrafo g) 

da Regra 9 do presente Capítulo; 
(lil) o radiogoniômetro; 

Uvl a instalação de VHF; 
(V) o dispositivo que permite produzir o sinal de alarme radio

telefónico, se existente; e 
(v!) qualquer dispositivo prescrito pelo Regulamento de Radio

comunicações para permitir a passagem da transmissão para a 
recepção e vice-versa. 

Sob ressalva das disposições do parágrafo n) da presente Regra, a fonte 
de energia de reserva não deve ser utilizada para outros fins a não ser 
os especificados no presente parágrafo. 

n) Não obstante as prescrições do parágrafo m) da presente Regra, a 
Administração pode, no que concerne aos navios de carga, autorizar a utili
zação da fonte de energia de reserva para alimentar um pequeno número de 
circuitos de emergência de baixa potência que estejam em sua totalidade 
situados na parte alta do navio, tais como a iluminação de emergência 
no convés das embarcações, com a condição de que esses circuitos possam 
ser facilmente desconectados quando se fizer necessário e que a fonte de 
energia tenha uma capacidade suficiente para suportar a carga ou cargas 
adicionais. 

o) A fonte de energia de reserva e seu quadro de distribuição devem 
ser localizados no navio, o mais alto que na prática seja possível, e ser 
facilmente acessíveis ao radiotelegrafista. O quadro de distribuição deve, 
sempre que seja possível, ser localizado num camarim de radiotelegrafia, 
caso contrário, deve ser provido de um dispositivo de iluminação. 

p) Enquanto o navio estiver no mar, as baterias de acumuladores que 
fazem parte da Instalação principal ou da instalação de reserva devem 
ser carregadas diariamente até sua condição normal de carga completa. 

(•) Para. fins de determtns.çê.o da. quantidade de eletrictdade a ser fornecida pela fonte 
de energia de reserva, recomenda-se a título informativo a emprego da. seguinte 
fórmula: 

~!. do consuma de corrente da transmissor, com o ma.nipUla.dor calcado (stna.l) 
+ ~f. da consumo de corrente do tra.namiSSol', com o manipulador levantado (espaço) 

+ consumo de corrente do receptor e circuitos adicionais conectados à fonte de enero:ta 
de reserva.. 
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q) Devem ser tomadas todas as medidas necessárias para e!lmlnar, na 
medida do possível, as causas de interferências radioelétricas provenientes 
de aparelhos elétricos e de outros aparelhos a bordo e para suprlmlr essas 
interferências. Se necessário, devem ser tomadas medidas para assegurar 
que as .antenas ligadas a estações receptoras de radiodifusão não compro
metam, por meio de interferência, o funcionamento eficaz e correto da tns-. 
talação radiotelegráfica. Esta prescrição deve ser objeto de atenção es
pecial na construção de navios novos. 

r) Para emitir o sinal de alanne radiotelegráfico deve-se prover, além 
dos meios de transmissão manual, um dispositivo automático de geração de 
sinal de alarme radiotelegráfico capaz de acionar os transmissores prin
cipal e de reserva, de maneira que transmita o sinal de alarme radiotele ... 
gráfico. O dispositivo deve poder ser retirado de operação a qualquer mo-. 
mento, para permitir o Imediato funcionamento manual do transmissor. 
Se este dispositivo de manipulação for de funcionamento elétrlco, ele deve 
poder ser alimentado pela fonte de energia de reserva. 

sJ Enquanto o navio estiver no mar, o transmissor de reserva, se não 
for utilizado para as comunicações, deve ser testado diariamente, usando-se 
uma antena artificial adequada e, pelo menos uma vez durante cada via
gem, usando-se a antena de reserva, se estiver instalada. A fonte de ener
gia de reserva deve também ser testada diariamente. 

t) Todos os aparelhos que constituem a instalação radiotelegráfica de
vem ser de funcionamento seguro e construidos de modo a permitir um 
fácil acesso para fins de manutenção. 

u) Não obstante as prescrições da Regra 4 do presente Capitulo, a Ad
ministração pode, no que concerne aos navios de carga de tonelagem bruta 
de arqueação inferior a 1.600, admitir que sejam atenuadas as disposições 
da Regra 9 do presente Capitulo e as da presente Regra, desde que em 
nenhum caso a qualidade da estação radiotelegráfica venha a ser Inferior 
ao nível exigido pelas Regras 15 e 16 do presente Capitulo para as estações 
radiotelefônlcas, na medida em que essas Regras sejam aplicáveis. Em 
particular, no caso de navios de cargas de tonelagem bruta da arqueação 
igual ou superior a 300, mas inferior a 500, a Administração não está obri
gada a exigir: 

(i) um receptor de reserva; 

(li) uma fonte de energia de reserva nas Instalações existentes; 

(ül) a proteção da antena principal contra os riscos de ruptura 
de vida às vibrações; 

Ov) que os meios de comunicação entre a estação radiotelegrá
fica e o passadiço sejam independentes da rede geral de comunl
cações do na vi o; e 

(v) que o alcance do transmissor seja superior a 75 mllhas. 

REGRA 11 
Auto-Alarmes Radiotelegráficos 

a! Todo auto-alarme radiotelegráfico Instalado após 26 de maio de 1965 
deverá preencher os seguintes requisitos mínimos: 

(i) na ausência de interferências de qualquer natureza, deve 
poder ser posto em ação, sem ajustagem manual, por qualquer sinal 
de alarme radiotelegráfico transmitido na freqüência de socorro 
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em radiotelegrafia por uma estação costeira, um transmissor de 
emergência do navio ou de embarcação de salvamento, que funcione 
de conformidade com o Regulamento de Radiocomunicações, desde 
que a tensão do sinal de entrada do receptor seja superior a 100 
microvol ts e inferior a 1 volt; 

(ii) na ausência de interferências de qualquer natureza, deve 
poder ser .acionado por três ou quatro traços consecutivos, quando a 
duração dos traços estiver compreendida entre 3,5 segundos e um 
valor tão próximo quanto possível de 6 segundos, e quando a dura
ção dos intervalos estiver compreendida entre 3,5 segundos e um 
valor tão próximo quanto possível de 6 segundos, e quando a adu
ração dos intervalos estiver compreendida entre 1,5 segundos e o 
menor valor possível que, de preferência, não seja maior de 10 
mUissegundos; 

(iii) não deve ser posto em ação por parasitas atmosféricos ou 
por qualquer outro sinal que não seja o sinal de alarme radiotele
gráfico, desde que os sinais recebidos não constituam na realidade 
um sinal que se enquadre nos Hmites de tolerância indicados na 
alínea (i!) acima: 

(iv) a seletividade do auto-alarme radiotelegráfico deve ser tal, 
que proporcione uma sensibilidade praticamente uniforme, numa 
faixa pelo menos igual a 4 Kllz mas que não ultrapasse 8 KHz de 
cada lado da freqüência de socorro em radiotelegrafia, e que, fora 
dessa faixa, proporcione uma sensibilidade que diminua o mais 
rapidamente possível; de conformidade com as melhores regras da 
técnica; 

(v) se isso for possível na prática, o auto-alarme radiotelegrá
fico, em presença de ruídos atmosféricos ou de outras interferências, 
deve regular-se automaticamente para que, dentro de um periodo 
de tempo razoavelmente curto, ele se aproxime das condições em 
que possa distinguir mais facilmente o sinal de alarme radiotele
gráfico; 

(vi) quando o aparelho for acionado por um sinal de alarme 
radiotelegráfico, ou em caso de uma f.alha do aparelho, o auto
alarme radiotelegráfico deve produzir um sinal de advertência con
tínuo, audível no camarim de operação de radiotelegrafia, no ca
marote do radiotelegraflsta e no passadiço. Se isso for possível na 
prática, o sinal de advertência também deve ser dado no caso de 
falha de um elemento qualquer do slstema receptor de alarme. Um 
único interruptor deve permitir cortar o sinal de advertência e esse 
interruptor deve ser instalado no camarim de operação de radiotele
grafia; 

(vii) para fins de testes periódicos do auto-alarme radiotele
grifico, o aparelho deve incluir um gerador previamente sintonizado 
na freqüência de socorro em radiotelegrafia e um dispositivo de ma
nipulação, por meio do qual se produza um sinal de alarme radiote
legráfico de tensão igual à miníma indicada na alínea (i) acima. 
Também deve ser provido um meio para conectar os fones para 
a escuta dos sinais recebidos pelo auto-.alanne radiotelegráfico; e 

(vtii) o auto-alarme radiotelegráfico deve poder suportar as 
condições de vibração, de unidade e de variações de temperatura 
equivalentes às rigorosas condições que reinam a bordo dos navios 
no mar, e deve continuar funcionando em tais condições. 
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b) Antes de aprovar um novo tipo de auto-alarme radiotelegráfico, a 
Administração interessada deve se assegurar, por melo de testes práticos 
realizados nas condições de funcionamento equivalentes às encontradas na 
prática, que o aparelho está de acordo com as prescrições do parágrafo a) 
da presente Regra. 

c) A bordo dos navios providos de um auto-alarme radiotelegráfico, um 
telegrafista deve, quando o navio estiver no mar, verificar a eficácia do 
aparelho pelo menos uma vez em cada 24 horas e, se o aparelho não fun
cionar convenientemente, comunicar ao Comandante ou ao Oficial de ser ... 
viço no passadiço. 

ãl Um radiotelegrafista deve verificar periodicamente o bom funcio
namento do receptor do auto-alarme radiotele~rrãfico ligado à sua antena 
normal, escutando os sinais no aparelho e comparando-os com sinais si
milares recebidos com o auxílio da instalação principal na freqüêncla de 
socorro em radiotelegrafia. 

e) Na medida que isso seja passivei na prática, o auto-alarme racllo
telegráfico, quando ligado a uma antena, não deve afetar a exatidão do 
r.adiogolliômetro. 

a! 

REGRA 12 
Radlogonlômetros 

(i) O radiogonlômetro prescrito pela Regra 12 do Capítulo V deve 
ser eficaz e capaz de receber sinais com o mínimo de ruídos pró
prios do receptor, e de obter marcações a partir das quais possam 
ser determinadas a direção e marcação verdadeiras. 

(ii) Ele deve poder receber os sinais nas freqüênc'ias de rn..diote
legrafia determinadas pelo Regulamento de Radiocomunicações 
para fins de socorro e de radiogoniometria, assim como para os 
radiofaróis marítimos. 

(tii) Na ausência de interferências, o radiogoniômetro deve 
ter uma sensibilidade suficiente para permitir a obtenção de mar
cações precisas, mesmo com um sinal cuja Intensidade de campo 
seja somente de 50 microvolts por metro. 

{iv) Na medida em que isso se]a possível na prática, o radio
goniômetro deve estar situado de maneira que os ruídos mecânicos, 
ou de qualquer outra origem, causem a menor interferência passi
vei na determinação eficaz das marcações. 

(V) Na medida em que isso seja possí\'el na prática, o sistema 
de antenas do radiogoniômetro deve ser erigido de tal sorte, que 
a detenninação eficaz das marcações sofra a menor perturbação 
possível devido à proximidade de outras antenas, conjuntos de 
lança de carga, adriças metálicas e quaisquer outros objetos me
tálicos de grande tamanho. 

(vi) Um eficaz sistema bilateral de chamada e de comunica
ção verbal deve ser estabelecido entre o radiogonlômetro e o pas
sadiço. 

(vii) Todos os radiogoniômetros devem ser calibrados por oca
sião de sua instalação, de modo julgado satisfatório pela Admi
nistração, A calibragem deve ser verificada tomando marcações 
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de comprovação, ou efetuando-se uma nova calibragem cada vez 
que modificações, que possam afetar de maneira apreciável a exa
tidão do radiogoniômetro, sejam feitas na posição de qualquer 
antena ou de qualquer estrutura sobre o convés. Os elementos ca
racterísticos da calibragem devem ser verificados a intervalos de 
um ano ou tão próximos de um ano quanto possível. Deverá ser 
mantido um registro dessas calibragens e de quaisquer verificações 
de sua precisão. 

(i) O equipamento de vetoramento rádio, que funciona na tre
qüência de socorro em radiotelefonia, deve permitir obter marca
ções radiogoniométricas nessa freqüência, sem ambigüidade de sen
tido, dentro de um arco de 30 graus para cada lado da proa. 

(ii) Ao instalar e submeter a provas o equipamento mencio
nado neste parágrafo, deve-se levar na devida consideração as Re
comendações pertinentes do Comitê Consultivo Internacional de 
Radiocomunicações (CCIR). 

(ill) Devem ser tomadas todas as medidas razoáveis para as
segurar o vetoramento nas condições prescritas no presente pa
rágrafo. Nos casos em que, por razões de dificuldades técnicas, um 
tal vetoramento não possa ser obtido, as Administrações podem 
dispensar individualmente os navios das disposições do presente 
parágrafo. 

REGRA 13 

Instalações Radiotelegráficas para Embarcações 
Salva-Vidas a Motor 

a) A Instalação radiotelegráfica prescrita pela Regra 14 do Capitu
lo III deve incluir um transmissor, um receptor e uma fonte de energia 
Ela deve ser projetada de modo que possa ser manejada, em caso de 
necessidade, por uma pe::soa inexperiente. 

b) O transmissor deve ser capaz de transmitir na freqüência de so
corro em radiotelegrafia, utilizando uma cla.sse de emissão detenninada 
pelo Regulamento de Radlocomunicaçôes para essa freqüência. Ele deve 
também ser capaz de transmitir na freqüência e na classe de emissão de
terminadas pelo Regulamento de Radiocomunicações para uso das embar
cações salva-vidas, nas faixas compreendidas entre 4000 e 27500 KHz. 

c) Se o Regulamento de Radiocomunicações prescrever a emissão mo
dulada, o transmissor deve ter uma taxa de molulação de pelo meno.s 70 
por cento e uma freqüêncla de modulação compreendida entre 450 e 
1350 Hz. 

d) Além de um dispositivo para transmissão manual, o transmissor 
deve ser dotado de um dispositivo automático para transmissão de sinais 
d.e alarme e de socorro em radiotelegrafia. 

e) Na freqüência de socorro em :radiotelegrafia, o tra.n.sm1s.sor deve 
ter um alcance normal (tal como definido no parágrafo g) da Regra 10 
do presente Capítulo) de pelo menos 25 milhas utilizando a antena 
fixa. (*) 

(*) Na falta. de uma medição da intensidade de campo, pode-se admitir que este alcance 
será obtido quando o produto da altura. da antena acima do nivel do mar r>ela 
corrente da antena (valor eficaz) for de 10 metros-amperes. 
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f) O receptor deve ser capaz de receber na freqüência de socorro em 
radiotelegrafia e nas classes de emissão determinadas para essa freqüên
cia pelo Regulamento de Radiocomunicações. 

g) A fonte de energia deve ser constituída por uma bateria de acumu
ladores com capacidade suficiente para alimentar continuamente o trans
missor durante 4 horas em condições normais de funcionamento. Se a 
bateria for de um modelo que requeira ser carregada, deve-se dispor de 
meios que permitam carregá-la utilizando a rede elétrlca do navio. Além 
disso, deve-se dispor de meios necessários para carregá-la BIPÓS a embar
cação salva-vidas ter sido lançada ao mar. 

h) Quando a energia necessária à instalação radiotelegráfica e ao 
projetar prescrito pela Regra 14 do Capitulo III for fornecida pela n1esma 
bateria, esta deve ter uma capacidade .suficiente para proporcionar a 
carga adicional do projetar. 

i) Uma antena do tipo fixo, bem como os suportes necessários para 
mantê-la na altura mais elevada possível devem existir a bordo. Além 
disso, se possível, deve haver a bordo uma antena a s.er sustentada por 
um prupagaio ou por um balão. 

j) Quando o navio estiver no mar, um radiotelegrafista deve, sema
nalmente, testar o transmissor utilizando para isso uma antena artificial 
apropriada e carregar a bateria a plena carga quando esta for de um 
modelo que assim o requeira. 

REGRA 14 

Aparelhos Portáteis de Rádio para as Embarcações 
e Balsas Salva-Vidas 

a) O aparelho prescrito pela Regra 13 do Capitulo III deve incluir um 
transm1s.sor, um receptor, uma antena e uma fonte de energia. Deve ser 
projetado de modo a poder ser utilizado, em caso de urgência, por uma 
pessoa inexperiente. 

b) O aparelho deve ser facilmente transportavel, estanque e cwpaz 
de flutuar na água do mar. Ele deve também poder ser lançado ao mar 
sem que sofra danos. Os aparelhos novos devem ser de peso e dimensões 
as mais reduzidas possíveis e devem, de preferência, poder ser utilizados 
tanto em embarcações como em baLsas salva-vidas. 

c) O transmissor deve ser capaz de emitir na freqüência de socorro 
em radiotelegrafia, utillzfrndo uma classe de emissão determinada para 
essa freqüência pelo Regulamento de Radiocomunicações. Ele deve tam
bém ser capaz de emitir na freqüência radiotelegráfica e numa classe de 
emissão determinada pelo Regulamento de Radiocomunicações, para as 
embarcações e balsas salva-vidas, nas faixas compreendidas entre 4000 
e 27500 KHz. Todavia, a Administração pode autorizar a emissão na fre
qüêncla de socorro em radiotelefonia e nunca classe de emissão determi
nada para essa freqüência pelo Regulamento d.e Radiocomunicações, como 
uma alternativa ou em adição à transmissão na freqüência radiotelegrá
fica determinada pelo Regulamento de Radiocomunicaçõe3 para as em
barcações e balsas salva-vidas, nas faixas compreendidas entre 4000 e 
27500 KHz. 

d) O transmissor deve, se a emissão modulada for prescrita pelo Re
gulamento de Radiocomunica-ções, ter uma taxa de modulação de pelo 
menos 70 por cento e, no caso de uma emissão radiotelegráfica, uma fre·
qüênc!a de modulação compreendida entre 450 e 1350 Hz. 
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e) Além de um dispositivo para tran.smi..ssão manual, o transmiSsor 
deve ser dotado de um ct:spositivo automático para transmi.ssão de sinais 
de alarme e de socorro em radiotelegrafia. Se o transmissor permitir o 
emprego da freqüência de socorro em radiotelefonia, ele deve ser dotado 
de um dispo .. ütivo automático de transmissão do sinal de alarme radiote
lefônico, de acordo com às prescrições do parágrafo e) da Regra 16 do 
presente Capítulo. 

f) O receptor deve ser ca:paz de receber na freqüência de socorro em 
radiotelegrafia e nas classes de emissão determinadas para essa freqüência 
pelo Regulamento de Radiocomunicações. Se o transmisosr permitir o em
prego da freqüência de socorro em radiotelefonia, o receptor deverá tam
bém ser capaz de receber nessa mesma freqüência, e numa classe de 
emi.s.são determinada para essa freqüência pelo Regulamento de Radio
comunicações. 

g) A antena deverá ser ou auto-sustentada, ou destinada a ser sus
tentada pelo mastro de uma embarcação salva-vidas, na altura mais ele
vada possível. Além disso, é desejável que exi.Sta, se tal for possível na 
prática, uma antena a ser sustentada por um papagaio ou por um balão. 

h) O transmissor deve fornecer à antena prescrita no parágrafo a) 
da presente Regra, uma potência adequada em alta freqüência ("') e deve, 
de preferência, ser alimentado por um gerador aclonado à mão. Se ele 
for alimentado por uma bateria, e.sta última dev.e ser de acordo com as 
especificações estabelecidas pela Admini.3tração para assegurar que seja 
de um tipo durável e de capacidade adequada. 

i) Quando o navio estiver no mar, um radiotelegrafista ou um ope
rador de radiotelefonia, segundo o caso, d-everá testar o trarismissor se
manalmente, utilizando uma antena artificial adequada, e carregar a ba
teria a plena carga quando este for de um modelo que assim o requeira. 

j) Para aplicação da presente Regra, a expressão "aparelho novo" 
designa um aparelho fornecido a um navio após a data da entrada em 
vigor da presente Convenção. 

REGRA 15 
Estações Radiotelefônicas 

a) A estação radiotelefônica deve ser .situada na parte mais alta do 
navio e colocada, na medida do possível, ao abrigo de qualquer ruído que 
possa perturbar a recepção correta das mensagens e sinais. 

b) Deve haver um meio eficaz de comunicação entre a estação radio
telefônica e o pa.s.sadiço. 

c) Um relógio de confiança deve ser solidamente fixado numa po.sição 
tal, que todo o mostrador possa ser facilmente observado na posição de 
trabalho da radiotelefonia. 

d) Deve ser provida uma iluminação de emergência, de funcionamento 
seguro, independente da rede de iluminação normal da instalação radiote
lefônica, permanentemente instalada, de modo a fornecer uma iluminação 
adequada dos aparelhos de comando e de controle da instalação radlote-

(•) Podem·se considerar como satisfeitas as condições da presente regra: 
~ se a potência de entrada no anodo do estágio final for de, pelo menos, lO watts, ou 
- se a potência de salda em alta freqUência for de, pelo menos, 2 watts (emissão 
A2) na freqUência de 500 KHz. numa antena artificial, constitufda de uma resis· 
tência. efetlva de 15 ohms em série com uma capacidade de 100 x 10·12 farads. A 
taxa de modulação deve ser de, pelo menos, 70 por cento. 
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lefônlca, do relógio prescrito pelo parágrafo c) da presente Regra e do 
quadro de instruções prescrito no parágrafo f). 

e) Quando a fonte de energia consi..Stir em uma ou várias baterias, a 
estação radiotelefônica deve estar provida de meios que permitam com~ 
provar seu estado de carga. 

f) Um quadro de instruções que resuma claramente o procedimento 
de socorro em radiotelefonia deve .ser colocado de modo a ser inteiramen
te visível da posição de trabalho da radlotelefonia. 

REGRA 16 
Instalações Radiotelejônicas 

a) A Instalação radiotelefônica deverá incluir equipamento de trans
missão e de recepção, e fontes apropriadas de energia {citadas nos pará
gr:afos seguintes, como o transm.i.ssor, o receptor, o receptor de escuta na 
freqüência de socorro em radiotelefonia e a fonte de energia, respectiva
mente>. 

b) O traru;missor deve poder transmitir na f-reqüência de socorro em 
radiotelefonia e, pelo menos, em alguma outra freqüência nas faixas com
preendidas entre 1605 e 2850 KHz, utilizando as classes de emissão deter
minadas para essas freqüências, pelo Regulamento de Radiocomunicações. 
Em operação normal, uma emissão em dupla faixa lateral ou uma emissão 
em faixa lateral única com onda portadora completa (isto é, da classe 
A3H) devem ter uma taxa de modulação de, pelo menos, 70 por cento na 
intensidade de pico. Uma emissão na faixa lateral única com onda por
tadora reduzida ou o5uprimida (classe A3A ou A3J) deve ser modulada de 
maneira que os produtos de intermodulação não ultrapassem os valores 
prescritos no Regulamento de Radiocomunicações. 

c) 
(i) A bordo dos navios de carga de tonelagem bruta de ar

queação igual ou superior a 500 mas inferior a 1600, o transmissor 
deve ter um alcance normal de, pe~o menos 150 milhas, quer dizer, 
deve .ser capaz de emitir a es5a distância sinais claramente per
ceptíveis de navio a navio, durante o dia, em condições e circuns
tâncias normais. (*) Sinais claramente perceptíveis são normal
mente recebidos se o valor eficaz (RMS) da intensidade de campo 
produzida no receptor pela onda portadora não modulada for de, 
pelo menos, 25 microvolts por metro). 

(ii) A bordo dos navios de carga de tonelagem bruta de ar
queação igual ou superior a 300 mas inferior a 500, o transmissor 
deve: 

{1) nas instalaçõe.s existentes, ter um alcance normal de, pelo 
menos, 75 milhas; e 

(2) nas instalações nov~. fornecer à antena uma potência de, 
pelo menos, 15 watt.s (onda portadora não modulada). 

d) O transmissor deve ser provido de um dispositivo destinado a pro
duzir automaticamente o sinal de alarme radiotelefônico. Este dispositivo 
deve .ser projetado de modo a prevenir que entre em funcionamento aci
dentalmente e a poder ser desligado a qualquer momento para permitir a 
transmissão imediata de uma mensag.em de socorro. Devem ser tomadas 
( •) Na ausência de medidas da intensidade de campo, pode~se admitir que esse alcance 

será obtido com uma potência de 15 watts na antena (onda portadora nAo modulada), 
com um rendimento d.a a.ntena de 27 por cento. 
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disposições para verificar periodicamente o hom funcionamento do dispo
sitivo em freqüências diferentes da freqüência de socorro em radiotelefo
nia, utilizando uma antena artificial apropriada. 

e) O dispositivo prescrito no parágrafo d) da presente Regra deve 
atender à.s seguintes condições: 

(i) a tolerância da freqüência de cada um dos sinais elemen
tares dev.e ser igual a mais ou menos 1,5 por cento; 

(ti) a tolerância na duração de cada um dos sinais elementa
res deve ser a mais ou menos 50 milissegundos; 

Ciii) o intervalo entre à.ois sinais elementares suce.2sivos não 
deve ultrapassar 50 milissegundos; e 

(iv) a razão entre a amplitude do sinal elementar (tone) mais 
forte e a de mais fraco deve estar compreendida entre 1 e 1,2. 

f) O receptor prescrito no parágrafo a) da presente Regra deve per
mitir a recepção na f.reqüência de socorro em radiotelefonia e, pelo me
nos, numa outra freqüência disponível para as estações marítima.s radio
telefónicas, nas faixas compreendidas entre 1605 e 2850 KHz, utilizando as 
classes de emi.s.são determinadas para essa.s freqüências pelo Regulamento 
de Radiocomunicações. Além di..Sso, o receptor deve permitir a recepção, 
nas classes de emissão determinadas pelo Regulamento de Radiocomuni
cações, em todas as outras freqüências utilizadas para a transmissão, em 
radiotelefonia, de men~agens meteorológicas e de quaisquer outra.s co
municações relativas à segurança d?. navegação que a Administração pos
sa julgar necessária.s. O receptor deve ter uma sensibilidade suficiente 
para produzir sinais p-or meio de um alto-falante, mesmo quando a tensão 
de entrada do receptor seja .somente de 50 microvolts. 

g) O receptor de escuta na freqüência de socorro em radiotelefonia 
deverá estar previamente sintonizado nesta freqüência. Ele deve ser pro
vido de um filtro ou de um dis,positivo que permita tornar silencioso o 
alto-falante, na ausência do sinal de alarme radiotelefônico. Este dispo
sitivo deve poder ser facilmente ligado e desligado e poder ser utilizado 
quando, na opinião do Comandante, a situação for tal que a manutenção 
da escuta comprometeria a .segurança da navegação do navio. 

h) Para permitir uma passagem rápida da transmissão para a recep
ção, no caso de uma comutação manual, o comando do dispositivo de co
mutação, deve ser colocado, se possível, no microfone ou no monofone. 

i) Enquanto o navio estiver no mar. deve estar disponível permanen
temente uma fonte de energia principal suficiente para fazer funcionar 
a instalação no alcance normal prescrito pelo parãgrafo c) da presente 
Regra. As bateria.s, se existentes. devem ter, em quaisquer circunstâncias, 
uma capacidade suficlente para fazer funcionar o transmissor e o receptor 
durante, pelo menos, seis horas coru:ecutiva.s na.s condições normais de 
operação. ( *) Nas instalações montadas em ou após 19 de novembro de 
1952, a bordo de navios de carga de tonelagem bruta de arqueação igual 
ou superior a 500 mai3 inferior a 1600, deve-se prover uma fonte de ener
gia de reserva na parte superior do navio, a menos que a fonte principal 
de energia já esteja ali situada. 

(•) Tendo em vista determinar a quantidade de eletricidade a ser fornecida pelas baterlru; 
para. terem uma capacidade de reserva de seis horas, é recomendada como guia a 
seguinte fórmula: 

~2 do consumo de corrente necessária. para uma. transmLssi!.o e o consumo de corren
te do receptor - o consumo de corrente de todas as cargas adicionais QU«: as ba

terias possam ser cham.adas a alimentar em casos de socorro ou de emergencia. 
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j) A fonte de energia de reserva, se exi.ste, pod-erá ser usada somente 
para alimentar: 

(i) a instalação radiotelefônica; 

(ii) a iluminação de emergência prescrita no parágrafo d) da 
Regra 15 do presente CapítuJo; 

(iü) o dispositivo prescrito no parágrafo d) da presente Regra, 
para a produção do sinal de alarme radfotelefônico; e 

(iv) a Instalação de VHF. 

k) Não obstante as prescrições ào parágrafo j) da presente Regra, a 
Administração pode autDrizar a utilização da fonte de energia de reserva, 
quando tiver sido provida, para alimentar o radiogoniômetro, se existente, e 
um certo número de circuitos de em·ergência de baixa potência, inteira
mente localizados na parte superior do navio, tais como a iluminação de 
emergência no convés das embarcações, com a condição de que essas car
gas adicionais possam ser rapidamente desligada..s e que a fonte de ener
gia tenha uma capacidade suficiente para alimentá-la. 

1) Enquanto o navio estiver no mar, todas as baterias existentes devem 
ser mantidas carregadas para atender às prescrições do parágrafo i) da 
presente Regra. 

m) Deve ser provida e instalada uma antena e, a bordo de navios de 
cavga de tonelagem bruta de arqueação igual ou superior a 500 mais in
ferior a 1.600, ela deve, se suspensa entr-e suportes sujeitos a vibrações, ser 
protegida contra os riscos de ruptura. Além disso, deve haver uma antena 
sobressalente, completamente montada para .substituição imediata ou, 
quando isso não for possível, uma quantidade suficiente de fio de antena 
e isoladores para permitir a instalação de uma antena sobressalente. De
vem ser providas também a.s ferramentas necessárias para instalar um 
antena. 

REGRA 17 

Estações Radiotelejônicas de VHF 

a) Quando um navio dispuser de uma estação radi-otelefônica de VHF, 
de acordo com a Regra 18 do Capítulo V, essa estação deve ficar situada 
na parte superior do navio e incluirá uma instalação radiotelefônica de 
VHF que atenda à.s disposições da presente Regra e .seja composta de um 
transmissor, um receptor, uma fonte de energia suficiente para os fazer 
funcionar na .sua potência nominal, e uma antena que permita irradiar 
e receber de modo eficaz os sinais nas freqüências de operação. 

b) Tal instalação de VHF deve satisfazer à.s condições definidas no 
Regulamento de Radiocomunicações para o equipamento utilizado no Ser
viço Radlotelefônlco Móvel Marítimo de VHF, e deve poder funcionar nos 
canais especificados no Regulamento de Radiocomunicações e nas con
dições que possam .ser prescritas pel-o Governo Contratante assinalado na 
Regra 18 do Capítulo V. 

c) O Governo Contratante não deve exigir que a potência de saída de 
radiofreqüência da onda portadora do transmissor seja superior a 10 
watts. A antena deve, tanto quanto possível, ser situada de modo que te
nha acesso a todo o horizonte, sem obstáculos. ("') 

("') Como orientação geral, admite-se que cada navio será equipado com uma antena 
de ganho unitário, com polariação vertical, instalada a uma altura nomtnal de 9,15 
metro~ (30 pés) acima da água, com um transmissor com potência de saída de radlo
treqüência de 10 watts e um receptor com uma sensibilldade de 2 microvolts nos 
bornes de entrada, com uma raziO sinal/ruido de :lO db. 
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d) O comando dos canais de VHF exlgldo.s para a segurança da nave
gação deve ser de acesso imediato no passadiço, perto do posto de go
verno. Em caso de necessidade, é conveniente dispor-se também da possi
bilidade de ut!llzar a ligação radiotelefônlca desde as asas do passadiço. 

REGRA 18 

Auto-Alarmes Radiotelejônfcos 

a) Os auto-alarmes radiotelefônicos devem atender às seguintes con
dições mínimas: 

(i) uma tolerância de ± 1,5 por cento é admitida, em cada 
caso, nas freqüências do máximo da curva de resposta dos circuitos 
sintonizados, ou de qualquer outro dispositivo utilizado para a se
Ieção de freqüências, e a resposta não deve cair abaixo de 50 por 
cento da resposta máxima para freqüências que não se afastem 
mais de 3 por cento da freqüência de resposta máxima; 

(ii) na ausência de ruídos e Interferências, o dispositivo de 
recepção automática deve poder ser acionado pelo sinal de alarme; 
num período de não menos de quatro e não mais de seis segundos; 

(iii) o dispositivo de recepçfto automática deve responder ao 
sinal de alarme em condições de interferência intermitente, cau
sada por ruídos atmosféricos, e outros potentes sinais que não se
jam os de alarme, de preferência sem que seja necessárias nenhuma 
ajustagem manual no decorrer de qualquer período de escuta man
tido por esse dispositivo; 

liv) o dispositivo de recepção automática não deve ser acto
nado por ruídos atmosféricos, nem por outros sinais potentes que 
não sejam o sinal de alarme; 

(V) o dispositivo de recepção automática deve funcionar eficaz
mente além das distâncias em que a transmissão da voz é· satts·
fatórla; 

(vil o dispositivo de recepção automática deve poder suportar 
as condições de vibração, de umidade, de variação de temperatura 
e de voltagem de alimentação, típicas das condições adversas que 
reinam a bordo dos navios no mar, e deve continuar a funcionar 
em tais condições; e 

(vii) o dispositivo de recepção automática deve, na meCida do 
possível, dar aviso de avarias que o impeçam de funcionar normal
mente durante as horas de escuta. 

b) Antes de aprovar um novo tipo de auto-alarme radiotelefônico, a 
Administração interessada deve assegurar-se, por meio de testes práticos 
feitos nas condições de funcionamento equivalentes às encontradas na prá
tica, de que o aparelho satisfaz às prescrições do parágrafo a) da presente 
Regra. 

PARTE D 

Registras Radioelétricos de Bordo 

REXJRA 19 

Registras Radioelétrfcos de Bordo 

a> o registro radioelétrico de bordo (Diário de Serviço Radloelétrlco) 
prescritos pelo Regulamento de Radiocomunicações para os navios equipados 
com estação radiotelegráfica, de acordo com a Regra 3 ou com a Regra 4 do 
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presente Capí~ulo, deve ser mantido no camarim de operação de radiotele
graf'a durante a viag€m. Cada radiotelegraflsta d€ve anotar no diário do 
serviço ractk.elétrico o seu nome, as hora.s em que entrar e sa1r de serviço, 
bem como tcdos os acontecimentos de interesse do serviço radioelétrico 
sobrevindos durante o oou serviço, que possam ser de importância para a 
salvaguarda da vida humana no mar. Além dis.so, a.s seguintes indicações 
dev€m figurar no diário do serviço radl0€létrlco d€ bordo: 

(iJ os lançamentos prescritos P€10 Regulamento de Radioco
municações; 

(ii) detalhes da manutenção1 inclusive um registro da carga 
das baterias, na forma que for prescrita pela Administração; 

(iii) uma declaração diária de que foram observadas as pres
crições do parágrafo pJ da Regra 10 do presente Capítulo; 

liV) detalhes dos testes do transmissor de reserva e da fonte 
de energia de reserva. efetuados de acordo com o parágrafo s) 
da Regra 10 do pr€sente Capitulo; 

(V) nos navios providos de um auto-alarme radiotelegráfico, 
os detalhes dos testes efetuados de acordo com o parágrafo c) da 
Regra 11 do presente Capítulo; 

(vi) detalhes da manutenção das baterias, incluindo um regis
tro da carga (quando for aplicável), prescrito no parágrafo j) da 
Regra 13 do presente Capítulo, e detalhes dos testes pr€scritos pelo 
citado parágrafo no que concerne aos transmissores instalados nas 
embarcações salva-vidas a motor; 

(viiJ detalhes da manutenção das baterias, incluindo um regis
tro da carga (quando for aplicável), prescrita no parágrafo I) da 
Regra 14 do presente Capítulo. e detalhes dos testes prescritos pelo 
citado parágrafo no que concerne aos aparelhos radloelétrlcos por
táteis das embarcações e balsas salva-vidas; e 

(viii) a hora em que a escuta for interrompida de acordo com 
as disposições do parágrafo dl da Regra 6 do presente Capítulo, 
assim como o motivo da interrupção e a hora em que a escuta 
foi reassumida. 

bl O registro radloelétrico de bordo (Diário do Serviço Radloelétricol 
prescrito pelo Regulamento de Radiocomwlicações para os navios equipados 
com estação radiotelefônica. de acordo com a Regra 4 do presente Capítulo, 
deve se:r mantido no local onde se faz a escuta. Todo operador qualificado 
e todo comandante, oficial ou membro da tripulação, que faça um serviço 
de escuta de acordo com a Regra 7 do presente Capítulo, deve anotar, no 
registro radioelétrico de bordo, além do seu nome, os detalhes de todos os 
acontecimentos de interesse do serviço radioelétrico sobrevindo durante o 
seu serviço, que possam ser de importância para a salvaguarda da vida 
humana no mar. Além disso, as seguintes indicações devem figurar no diário 
do serviço radioelétrico de bordo: 

(i) os lançamentos prescritos pelo Regulamento de Radioco
municações; 

(ii) a hora em que o serviço de escuta é iniciado quando o navio 
sai do porto e a hora em que termina esse serviço quando navio 
chega ao porto; 
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(Iii) a hora em que o serviço de escuta for Interrompido por 
qualquer motivo, bem como a razão da interrupção e a hora em 
que for reassumido; 

(i V) detalhes da manutenção das baterias (se existentes), In
cluindo um registro da carga, prescrita pelo parágrafo ll da Regra 
16 do presente Capitulo; e 

(V) detalhes da manutenção das baterias, Incluindo um regis
tro da carga (quando for aplicável), prescrita pelo parágrafo i) da 
Regra 14 do presente Capítulo, e uma menção detalhada dos testes 
prescritos pelo citado parãgrafo1 no que concerne aos aparelhos 
radioelétricos portáteis das embarcações e balsas salva-vidas. 

e) Os registras radloelétrlcos de bordo devem estar disponivels para 
inspeção, pelos funcionários autorizados pela Administração para efetuá-la. 

CAPiTULO V 
Segurança da Navegaçiio 

REGRA 1 
Aplicação 

O presente Capítulo se aplica, salvo disposições expressas em contrário, 
a todos os navios em todas as viagens, exceto aos navios de guerra e aos 
navios que naveguem exclusivamente nos Grandes Lagos da América do 
Norte e nas águas que os ligam entre si ou em suas águas tributárias, limi
tadas a leste pela saída Inferior da eclusa St. Lambert em Montreal, na pro
víncia de Quebec (Canadá) . 

RJ!lGRA 2 
Mensagens de Perigo 

a) O Comandante de qualquer navio que se achar em presença de 
gelo perigoso, derelltos perigosos ou de qualquer outro perigo imediato à 
navegação, ou de uma tempestade tropical, ou encontrar temperaturas de 
ar inferiores ao ponto de congelação associadas a ventos de força tempes
tuosa, ocasionando graves acumulações de gelo nas superestruturas ou 
encontrar ventos de força igual ou superior a lO (Escala Beaufor) sobre os 
quais não tenha sido recebida nenhuma mensagem de tempestade, é obri
gado a informar, por todos os meios que dispuser, os navios nas vizinhan
ças, assim como as autoridades competentes, por intermédio do primeiro 
ponto da costa com o qual possa se comunicar. Nenhuma forma especial de 
transmissão é imposta. A informação pode ser transmitada seja em lingua
gem clara (de preferência em inglês), seja por meio do Código Internacional 
de Sinais. Ela deverá ser disseminada a todos os navios nas vizinhanças e 
enviada ao primeiro ponto da costa com o qual a comunicação possa ser 
feita, solicitando-lhe que a mesma seja retransmitida para as autoridades 
competentes. 

b) Cada Governo Contratante tomará as medidas necessárias para 
que toda informação recebida, concernente a um perigo previsto no pará
grafo a) da presente Regra, seja prontamente levada ao conhecimento dos 
interessados e comunicada aos outros Governos aos quais ela possa ser 
útil. 

c) A transmissão das mensagens concernentes a esses perigos é gra
tuita para os navios interessados. 
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d) Todas as mensagens transmitidas por via radloelétrica, em virtude 
do parágrafo a) da presente Regra, serão precedidas do Sinal de Segurança, 
utilizando-se o procedimento prescrito pelo Regulamento de Radiocomuni
cações, tal como definido na Regra 2 do Capitulo IV. 

REGRA 3 
As seguintes informações devem ser fornecidas 

nas mensagens de perigo: 

a) Gelo flutuante, derelltos e outros perigos imediatos para a na
vegação: 

{i) a natureza do gelo, do derelito ou dos perigos observados; 

(ii) a posição do gelo, do derelito ou do perigo por ocasião da 
última. observação; 

(III) a data e a hora (Hora Média de Greenwich) quando da 
última observação do perigo. 

b) Tempestades tropicais (furacões nas Antilhas, tufões nos mares 
da China, ciclones no Oceano índico e tempestades da mesma natureza em 
outras regiões) : 

(i) mensagem assinalando que foi encontrada uma tempestade 
tropical. Esta obrigação deve ser compreendida em sentido geral e 
a informação deverá ser transmitida lodas as vezes que o Coman
dante tiver boas razões para acreditar que uma tempestade tro
pical está se formando ou já existe em sua vizinhança; 

(ii) a data, a hora (Hora Média da Greenwich) e a posição do 
navio no momento em que foi feita a observação; 

(üi) a mensagem deverá comportar o máximo das informações 
possíveis entre as seguintes: 

- a pre::>são barométrica, de preferência correta (declarando 
se foi calculada em milibares, em polegadas ou em milímetros e se 
a leitura foi ou não corrigida) ; 

- a tendência barométrica (a variação da pressão barométrica 
durante as últimas três horas); 

a direção do vento verdadeiro; 

a força do vento (Escala Beau!ortl ; 

o estado do mar (calmo, moderado1 forte, tempestuoso); 

- marulhos (fracos, moderados, fortes) e a direção verdadeira 
de onde eles vêm. Uma indicação do período ou do comprimento do 
marulho (curto, médio, longo) seria também preciosa; 

- o rumo verdadeiro e a velocidade do navio. 

c) Observações posteriores 

Quando um Comandante comunicar a existência de uma tempestade 
tropical ou de qualquer outra tempestade perigosa, é desejável, mas não 
obrigatório, efetuar observações posteriores e, se possível, transmiti-las de 
hora em hora, mas em todo caso, a intervalos que não excedam 3 horas, 
durante todo o tempo em que o navio permanecer sob a influência da tem
pestade. 
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à) Ventos de força igual ou superior a 10 (escala Beaufort) e para 
os quais nenhum alarme de tempestade tenha sido recebido. 

O presente parágrafo é destinado a tempestades outras que não as 
tropicais, mencionadas no parágrafo bJ da presente Regra. Quando for 
encontrada uma tempestade desse gênero, a mensagem enviada deve conter 
informações semelhante às que são enumeradas no parágrafo b), com 
exceção das informações relativas ao estado do mar e às vagas. 

e) Temperaturas do ar inferiores ao ponto de congelação associadas 
com ventos de força forte e que provocam uma grave acumulação de gelo 
nas superestruturas 

Gelo 

(!) data e hora (hora Média de Greenwich) GMT; 

(!!) temperatura do ar; 
(!li) temperatura da água do mar (se possível); 
(iv) força e illreção do vento. 

Exemplos 

TTT Gelo. Grande iceberg avistado a 4.605N., 4.410W., às 8:00 GMT. 
15 de maio. 

Derellto 

TTT Derellto. De reli to observado quase submerso a 4. 006N., 1. 243W., 
às 16:30 GMT. 21 de abril. 
Perigo à navegação 

TTT Navegação. Barca Farol Alfa fora de posição, 18:00 GMT. 3 de 
janeiro. 

Tempestade Tropical 

TTT Tempestade. 00:30 GMT. 18 de agosto, 2.204N., 11.354E. Barôme
tro corrigido 994 milibares, tendência para baixa 6 mlllbares. Vento NW. 
força 9, fortes aguaceiros. Grandes vagas de leste. Rumo 067, 5 nós. 

T T T Tempestade. As aparências Indicam a aproximação de um fura
cão, 13:00 GMT. 14 de setembro 2.200N., 7.235W. Barômetro corrigido 29,64 
polegadas, tendência para baixa o 015 polegadas. Vento NE, força 8, aguacei
ros freqüentes. Rumo 035,9 nós. 

TTI' Tempestade. As condições indicam a formação de um ciclone de 
grande intensidade. 02:00 GMT. 4 de maio. 1.620N., 9.203 E. Barômetro não 
corrigido 753 milímetros, tendência para baixa 5 milímetros Vento S., quarta 
SW., força 5. Rumo 300, 8 nós. 

TTT Tempestade. Tufão a SE. 03:00 GMT. 12 de junho. 12.605E. Baró
metro caindo rapidamente. O vento aumenta do Norte. 

TTf Tempestade. Vento de força 11, não foi recebido nenhum alarme de 
tempestade. 03:00 GMT. 4 de maio. 4.830N., 30W. Barômetro corrigido 983 
milibares, tendência para baixa 4 milibares, vento SW., força 11 variável, 
rumo 260, 6 nós. 
Formação de gelo 

TTT Sofrendo rigoroso congelamento. 14:00 GMT. 2 de março. 69N., 
lOW. Temperatura do ar 18. Temperatura da água do mar 29. Vento NE., 
força 8. 
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REGRA 4 
Serviços Meteorológicos 

195 

a) Os Governos Contratantes se comprometem a incentivar os seus 
navios no mar, a coletar as informações de ordem meteorológicas, a exa
miná-las, a disseminá-las e a permutá-las da manei:a mais efic~z, com o 
objetivo de auxiliar a navegação. As Administraçoes devem mcentivar 
o emprego de instrumentos que apr-esentem um alto grau de exatidão e 
facilitar a inspeção desses instrumentos, quando for solicitada. 

b) Em particular, os Governos Contratantes se comprometem em cola
borar na aplicação, no máximo possível, das seguintes disposições meteoro
lógicas: 

(i) difundir aos navios os ventos fortes, tempestades e tempes
tades tropicais, não só pela transmissão de mensagem rádio como 
pelo uso de sinais apropriados em pontos da costa; 

(!!) transmitir diariamente, via rádio, boletins meteorológicos 
para uso da navegação, contendo informações sobre as condições de 
tempo, de mar e de gelos flutuantes assim como de previsões e, 
quando possível, informações complementares suficientes para per
mitir o estabelecimento, no mar, de cartas meteorológicas simples e 
incentivar também a transmissão em jac-símile de cartas meteoro
lógicas apropriadas; 

(iii} preparar e difundir todas as publicações que possam ser 
necessárias para a eficiente realização de trabalho meteorológico no 
mar e assegurar, na medida do possível, a publicação e comunicação 
de cartas diárias sobre o estado do tempo para informação dos na
vios que se vão fazer ao mar; 

(iv) tomar medidas para que os navios selecionados sejam pro
vidos de instrumentos testados (tais como barómetro, batógrafo, 
psicrómetro e aparelhos que permitam a medida de temperatura da 
água do mar), destinados a serem empregados para este fim e que 
efetuem observações meteorológicas nas horas padrão principais 
para observações sinóticas de superfície (pelo menos quatro vezes 
por dia sempre que as condições o permitirem) e incentivar outros 
navios a fazerem observações sob uma forma simplificada, especial
mente quando eles se encontrarem em regiões onde a navegação for 
pouco intensa. Estes navios transmitirão estas observações, via rá
dio, para beneficio dos diver::;os serviços meteorológicos oficiais e 
repetirão suas informações em b2nefício dos navios nas vizinhanças. 
Quando na vizinhança de uma tempestade tropical ou de uma pre
sumida tempestade tropical, os navios devem ser incentivados a 
efetuar e a transmitir suas observações, todas as vezes que tal for 
possível, a intervalos mais freqüentes, levando em conta, todavia, 
o fato de que os oficiais do navio possam estar ocupados com os 
encargos da navegação nas condições de tempestades; 

(v) assegurar a recepção e a transmissão, pelas estações de 
rádio costeiras, das mensagens meteorológicas provenientes de na
vios e a eles destinadas. Os navios que estiverem na impossibilidade 
de comunicação direta com a costa devem ser incentivados a trans
mitir suas mensagens meteorológicas por intermédio dos navios do 
serviço meteorológico em alto-mar ou por outros navios que estejam 
em ligação com a costa; 

(viJ incentivar todos os Comandantes a prevenir os navios que 
estejam nas vizinhanças, bem como as estações costeiras, quando 
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encontrarem ventos de velocidade igual ou superior a 50 nós (força 
10 da Escala Beaufortl ; 

(vil) esforçar-se para obter um procedimento uniforme no que 
concerne aos serviços meteorológicos internacionais já especifica
dos, e enquadrar-se, na medida do possível, às Regras Técnicas e às 
Recomendações da Organização Meteorológica Mundial, à qual os 
Governos Contratantes poderão dirigirem-se para estudo e conse
lho sobre qualquer questão de ordem meteorológica que se possa 
apresentar na aplicação da presente Convenção. 

c) As informações apontadas na presente Regra devem ser dadas na 
fonna prevista para sua emissão e serão tran.smitidas na ordem de priori
dade prescrita pelo Regulamento de Radiocomunicações. Durante a duração 
das transmissões "a todas as estações" de informações, alarmes e previsões 
meteorológicas, todas as estações de bordo devem obedecer às disposições do 
Regulamento de Radiocomunicações. 

d) As previsões, alarmes, relatórios sinóticos e outros relatórios meteo
rológicos para uso dos navios devem ser transmitidos e divulgados pelo 
serviço nacional que estiv-er na posição mais favorável para servir às 
cllferentes zonas e regiões, segundo acordos mútuos realizados entre os 
Governos Contratantes interessados. 

REGRA 5 
Serviço de Procura de Gelos Flutuantes 

a) Os Governos Contratantes obrigam-se a manter um serviço de 
procura de gelos flutuantes e um serviço de estudo e observação do regime 
de gelos flutuantes no Atlântico Norte. Durante toda a estação dos gelos, 
os !Imites Sueste, Sul e Sul e Sudoeste das regiões dos !cebergs, nas vizinhan
ças dos grandes bancos da Terra Nova, serão patrulhados com o fim de 
fornecer aos navios que passam as informações sobre a extensão da região 
perigosa, estudar o regime dos gelos, em geral, e prestar assistência aos 
navios e tripulações que tenham necessidade de auxílio na zona de ação 
dos naVios patrulheiros. Durante o resto do ano, o estudo e a observação 
dos gelos devem ser mantidos segundos as necessidades. 

b) Os navios e aviões empregados pelo serviço de procura de ge!os, estu
do e observação dos mesmos podem ser designados para outras funções, pelo 
Governo encarregado da execução desse serviço, com a condição de que 
essas outras funções não venham a prejudicar seu objetivo principal e não 
aumentem as tarifas daquele serviço. 

REGRA 6 
Patrulha do Gelo. Direção e Despesas 

a) O Governo dos Estados Unidos da América concorda em continuar a 
assumir a gestão do Serviço de Patrulha de gelo e o estudo e observação dos 
gelos bem como a difusão das informações assim obtidas. Os Governos Con
tratantes, especialmente interessados nesse serviço, comprometem-se a con
tribuir para as despesas da manutenção e de funcionamento desse Serviço. 
Suas respectivas contribuições são calcUladas em função da tonelagem bruta 
total de seus respectivos navios que naveguem nas regiões dos icebergs 
onde atua o Serviço de Patrulha de gelos flutuantes. Em particUlar, cada 
Governo Contratante .especialmente interessado compromete-se a contribuir 
anualmente para as despesas de manutenção e de funcionamento desse 
Serviço, com uma quantia que será fixada e-m proporção de tonelagem 
bruta total de seus navios que naveguem durante a estação de gelos nas 
regiões dos icebergs onde atua o Serviço de Patrulha de gelos flutuantes. 
os Governos não contratantes, especialmente interessados nesse Serviço, 
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podem contribuir para as despesas de manutenção e funcionamento numa 
mesma base. O Governo responsável fornecerá anualmente a cada Governo 
participante um balanço sobre o custo total de manutenção e do funcio
namento do Serviço de Patrulha de gelos flutuantes, bem como a cota que 
cabe a cada Governo contribuinte. 

b l Cada um dos Governos participantes tem o direito de modificar ou 
de cessar sua participação e outros Governos interessados podem compro
meter-se a contribuir para as despesas. O Governo participante que fizer uso 
desta faculda(!e continuará responsável por sua contr!billção atê o dia 
1.9 de setembro que se seguir à data da notificação de sua Intenção de 
modificar ou de cessar sua contribuição. Para usar da citada faculdade, 
ele deverá notificar sua intenção ao Governo responsável, pelo menos, sels 
meses antes do citado 1.9 de setembro. 

c) No caso em que, numa ocasião qualquer, o Governo dos Estados 
Unidos desejar cessar de gerir esse serviço ou que um dos Governos parttct
nantes exprimir o desejo de não mais assumir a responsabilidade de sua 
contribuição pecuniária ou de modificá-la, ou em que outro Governo Con
tratante desejar se comprometer a participar das despesas, os Governos 
participantes tegularão a questão da melhor maneira para atender a seus 
interesses recíprocos. 

dl Os Governos participantes têm o direito de Introduzir nas disposições 
da presente Regra e da Regra 5 do presente Capitulo, de comum acordo e 
em qualquer tempo, as modificações que forem jillgadas desejáveis. 

e) Nos casos em que a presente Regra preveja a possibilidade de ser 
tomada uma medida, após acordo entre os Governos participantes, todas as 
proposições apresentadas por um Governo Contratante qualquer, com esse 
fim, devem sel" transmitidas ao Governo encarregado da execução do Serviço, 
o qual entrará em entendimentos com os outros Governos participantes com 
o fim de assegurar que eles aceitem essas proposições. Os resultados da 
consulta assim feita serão comunicados aos outros Governos participantes, 
bem corno ao Governo Contratante autor das proposições. Em particular, as 
disposições relativas às contribuições para custeio do Serviço serão revistas 
pelos Governos participantes a intervalos não superiores a três anos. O 
Governo encarregado da execução do Serviço deve tomar a iniciativa das 
medidas necessárias para este fim. 

REGRA 7 

Velocidade nas Vizinhanças de Gelos 

Quando gelos flutuantes forem assinalados nas rotas ou perto delas, os 
Comandantes de navios devem, durante a noite, navegar em uma velocidade 
moderada ou mudar de rumo, de modo a afastarem-se francamente da zona 
perigosa. 

REGRA 8 

Organização do Tráfego 

aJ A prática de seguir, sobretudo em zonas de convergência, as rotas 
adotadas com o propósito de separação de tráfego, inclusive as medidas que 
visam a impedir a travessia de zonas designadas como sendo zonas que 
devem ser evitadas por navios ou certas classes de navios ou previstas para 
evitar condições desfavoráveis, tem contribuído para a segurança da na
VE'gação e é recomendada a todos os navios. 

b) A Organização é reconhecida como único organismo internacional 
para o estabelecimento e adoção, no plano internacional, de medidas rela
tivas à organização do trãfego e às zonas que devem ser evitadas por naVios 
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ou certas classes de navios. Ela se encarrega de reunir todas as informações 
pertinentes e de comunicá-las aos Governos Contratantes. 

c) A escolha das rotas e a iniciativa das medidas a serem tomadas a 
este respeito, assim como a delimitação do qu.e constitui as zonas de con
vergência será, perliminarmente, responsabilidade dos Governos interes
sados. Por ocasião da criação dos dispositivos de organização do tráfego que 
se estendam às águas internacionais ou de outros dispositivos que os Go
vernos desejem ver adotados pela Organização, deverá ser dada a devida 
consideração às informações pertinentes pubi:cadas por esta última. 

d) Os Governos Contratantes devem ~sar de sua influência para 
garantir uma utilização apropriada das rotas adotadas e fazer tudo que 
estiver ao -seu alcance para fazer cumprir as medidas tomadas pela Orga
nização, em matéria de organização do tráfego marítimo. 

e) Os Governos Contratantes devem também induzir todos os navios 
que passem nas vizinhanças dos grandes bancos da Terra Nova a evitar, 
tanto quanto possível, os locais de pesca situados ao norte do paralelo de 
43.9 N e a passar longe das regiões onde rxistam, ou é suposta a existência 
de gelos flutuantes perigosos. 

REGRA 9 

Emprego Injustificado dos Sinais de Socorro 

O emprego de um sinal internacional de socorro, salvo com o objetivo 
de assinalar que um navio ou um avião está em perigo, bem como o em
prego de um sinal que possa ser confundido com um sinal internacional 
de socorro, é proibido para todos os navios e aeronaves. 

REGRA 10 

Mensagens de Socorro - Obrigações e Procedimentos 

a) O Comandante de um navio no mar, que recebe, de qualquer que 
seja a origem, uma mensagem indicando que um navio, uma aeronave ou 
suas embarcações e balsas salva-vidas se encontram em perigo, é obrigado a 
dirigir-se, a toda velocidade, em socorro das pessoas em perigo, infor
mando-as, se possível, do que está fazendo. Em caso de impossibilidade, ou 
se, em face às circunstâncias especiais em que se encontre, considere não 
razoável ou desnecessário prosseguir para prestar socorro, deve lançar no 
livro de bordo a razão pela qual deixou de prosseguir em socorro das 
pessoas em perigo. 

b) O Comandante de um navio em perigo, após ter consultado, tanto 
quanto isso possa ser possível, os Comandantes dos navios que tenham 
respondido a seu pedido de socorro, tem o direito de requisitar, entre esses 
navios, aquele ou aqueles que considere como os mais capacitados a prestar 
socorro e o Comandante ou Comandantes dos navios requisitados têm obri
gação de submeter-se à requisição, navegando, a toda velocidade, em 
socorro das pessoas em perigo. 

c) O Comandante de um navio é liberado da obrigação imposta pelo 
parágrafo a) da presente Regra, quando verifica que um ou mais navios, 
que não o seu, foram requisitados e estã.o atendendo a requisição. 

d) O Comandante de um navio é liberado da obrigação imposta pelo 
parágrafo a) da presente Regra e, se seu navio tiver sido requisitado, da 
obrigação imposta pelo parágrafo b) da presente Regra, se ele for informado 
pelas pessoas em perigo ou pelo Comandante de um outro navio que tenha 
chegado nas proximidades dessas pessoas de que o seu socorro já não é mais 
necessário. 

e) Não são anuladas pelas prescrições da presente Regra as disposições 
da Convenção Internacional para unificação de certas Regras, com respeito 
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à Assistência e Salvamento no Mar, assinada em Bruxelas, em 23 de setem
bro de 1910, particularmente no que concerne à obrigação de prestar 
socorro, imposta pelo Artigo 11 da citada Convenção. 

REGRA 11 

Lanternas de Sinalização 

Todos os navios de tonelagem bruta de arqueação Igual ou superior a 
150, quando efetuam viag,ens internacionais, devem ter a bordo uma lanterna 
eficaz para sinalização diurna que não deve ser exclusivamente alimentada 
pela fonte principal de energia elétrica do navio. 

REGRA 12 

Equipamentos de Navegação a Bordo 

a) Todos os navios de tonelagem bruta de arqueação Igual ou superior 
a 1600 devem ser equipados com um radar de um tipo aprovado pela 
Administração. No passadiço desses navios devem ser providos meios para 
pilotagem das informações radar. 

b) Todos os navios de tonelagem bruta de arqueação igual ou superior 
a 1660, quando efetuando viagens internacionais, devem ser equipados com 
um radiogoniômetro que satisfaça as disposições da Regra 12 do Capitulo IV. 
A Administração pode isentar todos os navios de tonelagem, bruta de ar
queação inferior a 500 da obrigação de serem equipados com tais aparelhos 
nas zonas em que ela julgue excessivos ou supérfluos, tendo na devida 
conta o fato de que o radiogoniómetro constitui um auxílio precioso. tanto 
como instrumento de navegação quanto como meio de determinar a posição 
dos navios, das aeronaves ou das embarcações e balsas salva-vidas. 

c) Todos os navios de tonelagem bruta de arqueação igual ou superior 
a 1600, quando efetuando viagens internacionais. devem ser equipados com 
uma agulha giroscóplca além da agulha magnética. A Administração pode 
isentar dessa obrigação todos os navios de tonelagem bruta de arqueação 
inferior a 5000, caso julgue excessiva ou supérflua. 

d) Todos os navios novos de tonelagem bruta de arqueação igual ou 
superior a 500, quando efetuando viagens internacionais, devem ser equi
pados com um ecobatímetro. 

e) Todas as medidas razoáveis devem ser tomadas para manter esses 
aparelhos em bom estado de funcionamento. Todavia, um defeito de funcio
namento do equipamento radar, da agulha glroscópica ou do ecobatimetro 
não deve ser considerado como um motivo para julgar o navio incapaz de 
navegar ou para atrasar sua saída de um porto em que não forem facil
mente obtidas condições de reparo. 

j) Todos os navios novos de tonelagem bruta de arqueação igual ou 
superior a 1600, quando efetuando viagens internacionais, devem ser equi
pados com equipamento rádio para vetoramento na freqüência radiotele
fônica de socorro, obedecendo às disposições pertinentes do parágrafo b) 
da Regra 12 do CapítUlo IV. 

REGRA 13 
Equipagem 

Os Governos Contratantes se obrigam, no que concerne aos navios de 
sua nacionalidade, a conservar ou, se for necessário, a adotar todas as me
didas que tenham por objetivo, assegurar, sob o ponto de vista de segurança 
no mar, que todos os navios tenham a borda uma tripulação suficiente 
em número e qualidade. 
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REGRA 14 

Auxílios à Navegação 

Os Governos Contratantes concordam em assegurar a instalação e ma
nutenção dos auxílios à navegação, neles incluídos os radiofaróis e os auxí
lios ·eletrônicos, na medida em que, a seu critério, essas medidas se j.ustifi
quem pela intensidade da navegação e pelo grau de risco. concordam igual
mente em assegurar que as informações relativas a esses auxílios sejam 
postas à disposição de rodos os Interessados. 

REGRA 15 

Busca e Salvamento 

a) Cada Governo Contratante se obriga a garantir que serão tomadas 
todas a.s disposições necessárias para a vigilância em suas costas e para 
o salvamento das pessoas em pe·rigo no mar, ao longo dessas costas. Estas 
disposições devem compreender o estabek~cimento, a. u:tilização e a manu
tenção de todas as instalações de segurança marítima julgadas pratica ... 
mente realizáveis e nec•essária.s, levando em conta a intensidade do tráfego 
no mar e os perigos da navegação, e devam, tanro quanro passive!, forne
cer os :meios adequados para localizar e salvar as pessoas em perigo. 

b) Cada Governo Contratante se obriga a dar lnfonnações concer
nentes aos meios de .salvamento de que dispõe e, se existirem, ·OS projetas 
de modificações dos citados meios. 

REGRA 16 

Sinais àe Salvamento 

Os seguintes sinais devem ser empregados pelas e.s:t.ações de salvamento 
ou pelas unidades ma~rítimas de salvamento nas suas comunicações com os 
naYios ou as pessoas em perigo, bem como pelos navios e pessoas em perigo 
nas suas ,comunicações com as estações e as unidades marítimas de salva
mento. Os sinais usados por aeronaves empregadas nas operações de busca 
e salvamento para orientar os navios estão indicados no parágrafo d) 
abaixo. 

Uma tabela ilustrativa descrevendo os sinais abaixo relacionados de
verá estar sempre disponível para uso dos oficiais de quarto, d-e todo navio 
a que se apliquem as Regras do presente Capítulo. 

a) Respostas das estações ou unidades marítimas de salvamento aos 
sinais de perigo emi1t~dos por um navio ou .pe.ssoa: 

Sina! 

De d!a 
Sinal de fumaça cor de laranja ou 
sinal combinado luminoso e sonoro 
(thunderllght) consistindo de três 
sinais simples disparados a interva
los aproJ<imados de um minuto. 

De noite 
Foguete de estrelas braneas consis
tindo d'e três sinais simples dispara
dos a intervalos aproximados de um 
mlnuro. 

Significação 

"Você ·foi avistado - SOcorro lhe 
será prestado o mais breve possível". 

(A repetinção destes sinais terá a 
me.sma .dgnificação). 
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Se necessário, os sinais diurnos podem ser igualmente emitidos à noite 
e os noturnos durante o dia. 

b) Sinai<; de aterragem para guia de pequenas embarcações transpor
tando tripulações ou pessoas em perigo: 

Sinal 

De dia 

Movimento vertical com uma ban
deira branca ou com os braços, ou 
disparo de um sinal de estrelas ver
des ou transmissão da letra "K" 
(- . - l .por melo de um aparelho de 
sinal luminoso ou sonoro. 

De noite 

Mo.-imento vertical com uma luz ou 
facho branco ou disparo de um sinal 
de -es.:.relas verdes ou transmissão da 
letra "K" (- . -) por meto de um apa
relho luminoso ou sonoro. Um ali
nhamento (indicação da dlreçãol po
de ser dado pela colocação de uma 
luz branca fixa ou um facho fbco, 
em nível mais baixo e em linha reta 
em relação ao observador. 

De dia 

Movtmen to horizontal com uma ban
deira branca ou com os braços es
tendidos horizontalmente, ou dlspa
ro de um sin-al de três estrelas ver
melhas ou transmissão da letra "S" 
( . .. ) por meio de um aparelho de 
sinal luminoso ou sonoro. 

De noite 

Movimento horizontal com uma luz 
ou facho branco ou disparo de um 
transmissão da letra "S" ( ... ) por 
meio de um aparelho de sinal 1 urrii
nosso ou sonoro. 

De dia 
Movimento horizontal com uma ban
deira branca, seguido pela colocação 
dessa bandeira no solo e o transpor
te de outra bandeira branca na di
reção que se deseja indicar, ou dis
paro de um sinal de estrelas verme
lhas vertlealmente e disparo de um 
sinal de estrelas brancas na direção 

Significação 

"Este é o melhor local para o de
sembarque"; 

~<Este é o melhor local para o de
sembarque". 

"O desembarque aqui é altamente 
perigoso". 

"O desembarque aqui é altamente 
perigooo". 

"O desembarque aqui é altamente 
perigoso. Uma posição mais favorá
vel para o desembarque se encontra 
na direção indicada". 



202 DECRETOS LEGISLATIVOS - 1980 

do ponto melhor para o desembar
que, ou transrnis.são da letra "5" 
( ... ) seguida pela letra "R" (. - . ) , 
se o ponto melhor para o desembar
que da embarC'ação em pe·rigo estiver 
locallzado mai.s para a direita da di
reção da aproximação, ou cta letra 
"L" (. - .. ) , se o ponto melhor pa
ra o desembarque estiver localizado 
mais para a esquerda da direção de 
aproximação. 

De noite 

Movimento horizontal com uma luz 
ou facho bran-co seguido pela colo
cação ·da luz ou f~ho no solo e 
transporte de outra luz ou facho 
branco na direção que se deseja in
dicar, ou disparo de um sinal de es
trelas vermelhas verticalmente e um 
sinal de estrelas brancas na direção 
do ponto melhor para o des<!mbar
que, ou transmissão da letra, "S" 
( ... ) seguid<> pela letra "R" (. - . ) , 
se o ponto para o desembarque da 
embarcação em perigo estiver loca
lizado mais .para a direita da dire
cão de aproximação, ou da letra "L" 
(. - .. ), se o ponto melhor para o 
de-sembarque estiver localizado mais 
para a esquerda da direção de apro
ximação. 

"0 d·esembarque aqui é altamente 
perigoso. Uma posição mais favorã-
· . ..-el p.ara o desembarque se encontra 
na direção indicada". 

c) Sinais a serem empregados em conexão com o uso de aparelhos 
de salvamento que tenham sua base na costa: 

Sinal 

De dia 
Movimento vertical de uma bandei
ra branca ou com os braços, ou diS
paro de um sinal de estrelas verdes. 

De noite 

Movimento vertical de uma luz bran
ca ou de um facho branco, ou dis
paro de um sinal de estrelas verde.s. 
De dia 

Movimento horizontal com uma ban
deira branca ou com os braços es
tendidos horizont<>lmente ou dispa
ro de um sinal de estrelas venne
lhas. 

Significação 

Em geral - "Afirmativa". EspecialC 
mente: "A retenida. foi lançada". 4'0 
moitão está sob volta". "O cabo está 
sob volta". ''Há um homem na bóia 
de calção" "Alar". 

Em geral - "Negativa". Especial
mente: "Folgar os cabos''. "Agüen
tar". 
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De noite 

Movimento horizontal de uma luz 
branca ou de um facho branco. ou 
di.sparo de um sinal de estrele.s Ver
melhas. 

203 

d) Sina1s usados por aeronaves, efetuando operações de busca e sal
vamento, para dirigir navios na direção de uma aeronave, um navio ou 
uma pessoa em p.zrig.o <Ver a No:a explicativa abaixo): 

(i) Os seguintes procedimentos, le\~ados a efeito em seqüência 
por uma aeronave. sjgnHicam que a aeronave está dirigindo um 
n1vio, na direção de uma aeronave ou de um navio em perigo: 

{1) circulando em torno da embarcação de superfície pelo me
nos uma vez; 

f2) cru.zand:-1 o rumo em que segue a embarcação de superfície, 
próximo de sua p!"oa ·e a baixa altitude, dando acelerações de motor 
ou alternando o passo da hélice, e 

(3) aproando na direção em que a embarcação de superfície 
deve se dirigir. 

Un:a rer:·etição de.sse pmcejím2nto tem a mesma .significação. 

(ii) As manobras .se.guintes efetuadas por uma aeronave signi
ficam que o auxíl!o da embarcação de superfí-cie à. qual o sinal é 
dirigi-:" o j â não é ma. h necessário: 

- cruzando a est·eira da embarcação de superfície, prôximo a 
.sua popa e a baixa altitude, dando acelerações de motor ou alter
nando o passo da hélice. 

Nota: um aviso antecipado de mudanças nestes sinais será 
dado pela Organização, à medida que se fizer necessário. 

REGRA 17 
Escadas e Aparelhos para içar o Prático 

Os navios que efe.tuam viagens no decorrer das quais é provável que 
venham a ter -de empregar práticos devem atender às sewuintes prescrições: 

a) !Escadas de Prático 

(i) a escada deve permitir o embarque e o desembarque do 
prático com toda segurança. Deve ser mantida sa-fa e em bom esta
do e poder ser utilizada pe-las autoridades e outras pessoas, por 
ocasião da entrada ou saída de um navio do porto; 

(ii) a eseada deve ser instalada numa JXlSição segura, tal que 
não corra o risco de receber descaxgas eventuais proYenientes do 
naVio, que cada degrau seja solidamen1te apoiado de encontro ao 
costado do navio, que se encontre suficientemente afastada, na 
medida que tal seja razoavelmente possível na prática, das arestas 
do navio e que o prático possa ter acesso ao navio com seg:urança 
e comodidade sem subir menos de 1,50 metros (5 pés) e mais de 9 
metros (30 pé.s). A escada utilizada deve ser de uma única peça 
e deverá .poder atingir o nível da água a partir do ponto de acesso 
ao navio. Ao tomar-se as disposições necessárias, deve-se ter devi-
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damente em con:t.a todas as condições de carregamento e de trim 
do navio, assim como uma banda 3Jdversa de 15 graus. Quando a 
altura entre o nível do mar e o local de acesso ao navio for supe
rior a 9 metros (30 pés), a subida a bordo, a partir da escada do 
prático, deve se efetuar com a ajuda de uma escada de portaló ou 
de qualquer outro meio igualmente seguro e cômodo; 

(iii) os degraus da escada de prático devem: 

(1) ser de rnadeira du:r:a ou de outro material que tenha pro
priedades equivalentes, fabricados de uma única peça isenta de 
nós, possuir uma superfície não-derrapante eficaz. Os quatro de
graus inferiores podem ser de borracha que tenha uma resistência 
e rigidez suficien:Les, ou de outro material conYeniente que apre
sente características equivalentes; 

(2) não ter menos de 480 milímetros (19 polegadas) de com
primento, 115 milímetros (41/2 polegadas) de largura e 25 milíme
tros O polegada) de espessura, não se levando em conta, caso exis
tam, quaisquer dispositivos não-derrapantes; e 

(3) ser regularmente espaçados de 300 milímetros (12 polega
das) pelo menos, e no máximo de 380 milímetros ( 15 polegadas) e 
ser fixados de modo a serem mantidos em posição horizontaL 

(iv) uma escada de prático não deve pos.suir mais de dois de
graus de substi'!.uição mantidos no lugar por um meio diferente do 
utilizado para a construção inicial. Os degraus a..ssim fixados devem 
ser substituídos, tão logo isso seja possível na prática, por degraus 
fixados segundo o método utilizado na construção inicial da escada. 
Quando um degrau de substituição for fixado nos cabos laterais 
da escada por meio de ranhuras praticadas em seus lados, essas 
ranhuras devem ser situadas nos lados maior~s do degrau; 

(v) os cabos laterais da escada de prático devem ser constituí
dos de dois cabos de manilha não revestidos e que tenham pelo 
menos 60 milímetros (2 1/4 polegadas) d€ circunferência de cada 
lado. Cada cabo deve ser contínuo e não possuir nenhuma emenda 
abaixo do degrau superior. Duas boças solidamente amarradas ao 
navio, tendo pelo menos 65 milímetros (2 l/2 polegadas) de cir
cunferência, e um cabo de segurança devem estar prontos a serem 
utilizados em caso de necessidade; 

(vi) travessões de madeira dura ou de outro material que te
nha propriedades equivalentes, fabricados de uma única peça, que 
tenham pelo menos 1,80 metros {5 pés e 10 polegadas) de compri
mento, devem ser colocados em locais a intervalos tais que impe
çam a escada de prático de girar. O travessão inferior deve se 
achar na altura do quinto degrau, a partir da base da escada e dois 
travessões contíguos nã<J devem ser separados por mais de nove 
degraus; 

(vii) devem ser providos dispositivos apropriados para permi
tir a 'passagem de maneira segura e cômoda do topo da escada de 
prático, ou de qualquer escada de portaló ou outro dispositivo pro
vido, para o convés ou para qualquer outra parte do navio, ou in
versamente. Quando se utiliza para esse efeito uma abertura na 
balaustrada ou na borda-falsa, devem ser providos balaús:tres apro
priados. Quando es.sa passagem se efetua por m·eio de uma escada 
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de borda-falsa, essa escada deve ser solidamente fixada à balaus
trada da borda-falsa ou à plataforma de desembarque, e dois cor
rimãos devem ser instalados nos pontos de acesso ou de desembar
que do navio, a não menas de 0,70 metro {2 pés e 3 polegadas) e 
não mais de 0,80 metro {2 pés e 7 polegadas) um do outro, Cada 
corrimão deve ser fixado rigidamente ao casco do navio na/ou 
próximo à sua base, também no ponto mais alto, Ele deve medir 
40 milímetros (1 1/2 polegada) de diâmetro no mínimo e se estender 
a não menos de 1,20 metro (3 pés e 11 polegadas) acima da parte 
superior da borda-falsa: 

(viii) deve ser provida iluminação à noite, de modo que a pal'lte 
exterior da escada de prático bem como a posição em que o prá
Uco a torda o navlo flq·uem devidamente iluminadas. Uma bóia sal .. 
va-vidas provida de um facho de iluminação automática e uma 
retenida devem ser mantidas prontas pa.ra serem utilizadas em 
caso de necessidade; 

(lx) devem ser providos dispositivos para que a escada de prá
tico possa ser usada em qualquer dos bordos do navio: 

(x) a instalação da escada bem como o embarque e desembar
que do prático devem ser fiscalizados por um oficial responsável; e 

(xi) se um navio apresenta características d.e construção, tais 
como saliências no costado que impeçam a aplicação de qualquer 
uma das presentes disposições, devem ser tomadas medidas espe
ciais, de modo que satisfaçam à Admin•lstração, para que as pes
;:.úa::; IJOssam embarear e desembarcar com toda a segurança. 

b l Aparelhos para Içar o Prático 

(i) o aparelho para içar o prático, caso existente, bem como 
seus acessórios devem ser de um tipo aprovado pela Administração. 
Ele deve ser construído e projetado de maneira tal que o prático 
possa ser embarcado e desembarcado com toda segurança e que 
exista um acesso de modo seguro do aparelho para o convés e 
vice-versa; 

(ii) uma escada de prático, de acordo com as disposições do 
parágrafo a) da presente Regra. deve ser conservada no convés, 
ao lado do aparelho de içar, e deve poder ser utilizada Imediata
mente. 

REGRA 18 

Estações de Radioteletonia em VHF 

Quando um Governo Contratante exigir que os navios que naveguem 
numa área sob sua soberania sejam providos de uma estação de radiote
lefonia em VHF, utilizada em ligação com um sistema que tenha sido 
estabelecido para melhorar a segurança da navegação, essa estação deve 
atender às disposições da Regra 17 do Capítulo IV, e ser operada de acordo 
com a Regra 8 do Capitulo IV. 

RJEGRA 19 
Utilização do Plano Automático 

a) Nas zonas de grande densidade de tráfego, em condições de visibi
lidade reduzida e em todas as demais situações de navegação perigosa em 
que se utilize um piloto automático, deve ser possível restabelecer ime
diatamente o controle manual do governo do navio. 
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b) Em todas as circunstâncias acima indicadas, deve ser possível que 
o oficial de quarto possa contar, sem demora, com os serviços de um 
timoneiro qualificado que deve estar preparado a todo momento para 
guarnecer o leme. 

c) A transferência do governo automático para o manual e vice-versa 
deve ser feita diretamente por um oficial responsável, ou será efetuada sob 
sua vigilância. 

REGRA 20 
Publicações Náuticas 

Todos os navios devem ser providos de cartas, instruções náuticas, 
lista de faróis, avisos aos navegantes, tábuas de marés e outras publica
ções náuticas, adequadas e atua1izadas, que possam ser necessãrias no 
decorrer da viagem projetada. 

REGRA 21 
Código Internacional de Sinais 

Todos os navios que, de acordo com as disposições da presente Con
venção, são obrigados a possuir uma instalação de radiotelegrafia ou de 
radlotelefonia, devem possuir a bordo o Código Internacional de Sinais. 
Essa publicação deverá também ser transportada por qualquer outro navio 
que, na opinião da Administração, possa ter necessidade de utilizá-la. 

CAPíTULO VI 

Transporte de Grãos 

PARTE 4 

Disposições Gerais 

REGRA 1 

Aplicação 

Salvo disposição expressa em contrário, o presente Capitulo, e princi
palmente suas PARTES A, B e C, aplica-se ao transporte de grãos em 
todos os navios aos quais são aplicáveis as presentes Regras. 

RIEGRA 2 
Definf<;ões 

a) O termo "grão" compreende trigo, milho, aveia, centeio, cevada, 
arroz, leguminosas, .sementes e derivados beneficiados, de comportamento 
similar a grãos em estado natural. 

b) A expressão "compartimento cheio" designa todo compartimento 
em que após o carregamento e o rechego, de acordo com a Regra 3, o 
nível do grão a granel é o mais elevado possível. 

c) A expressão ~'compartimento parcialmente cheio" designa todo com
partimento em que o grão a granel foi carregado de maneira diferente 
da indicada no parágrafo b) da presente Regra. 

d) A expressão "ângulo de alagamento" (0 f) designa um ângulo de 
inclinação com o qual ficam imersas às aberturas no casco, nas superes
truturas ou nas casarias que não podem ser fechadas com estanqueidade 
à água. Na aplicação desta definição, as pequenas aberturas através das 
quais não possa ocorrer alagamento progressivo não necessitam ser con
sideradas como abertas. 
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REGRA 3 

l!echego 

Convém que sejam tomadas todas as medidas de rechego, necessárias 
e razoáveis, para nivelar todas as superfícies livres do grão e para mini~ 
mizar a poss1bilidacte da carga correr. 

a) Em qualquer "compartimento cheio", o grão a granel deve ser 
estivado de modo a encher, no máximo da medida possível, todos os 
espaços situados abaixo dos conveses e tampas de escotilhas. 

b) Após o carregamento, todas as superfícies livres do grão nos "com
partimentos parcialmente cheios" devem ser niveladas. 

c) A Administração que emite o documento de autorização pode, em 
virtude da Regra 9 do presente Capitulo, conceder a dispensa das dis
posições relativas ao rechego, quando a configuração dos espaços vazios 
abaixo do convés, resultante do escoamento livre do grão num comparti
mento - compartimento que pode ser provido de condutos de alimentação, 
de conveses perfurados ou de outros dispositivos análogos - tiver sido 
levada em consideração, de uma maneira que lhe pareça satisfatórla, por 
ocasião do cálculo da altura dos espaços vazios. 

REGRA 4 

Requisitos ele Estabilic!ac!e para o Navio em Estado Intacto 

a) Os cálculos prescritos pela presente Regra devem ser baseados nas 
informações sobre estabilidade fornecidas de acordo com a Regra 19 do 
Capítulo II-1 da presente Convenção, ou com as disposições editadas pela 
Administração que emite o documento de autorização previsto na Regra 10 
do prEsente Capítulo. 

b) Durante toda a viagem, a estabilidade no estado Intacto de qual
quer navio que transporte grão a granel deve satisfazer aos seguintes 
critérios, após levar em conta, segundo o método descrito na Parte B, 
os momentos de inclinação decotrentes da acomodação do grão: 

(i) o ângulo de banda causado pelo deslocamento do grão não 
deve ser maior que 12 graus; todavia, uma Administração que 
conceda uma autorização em Virtude da Regra 10 pode exigir um 
ângulo de banda menor, se ele considerar que a experiência mos
tra ser isto necessário; ( "') 

---
(•) Assim, por exemplo, poder-se-\a lhnita.r o ã.ngulo de banda admissivel ao ângulo 

no qual a bOrda. do convés exposto às intf:'mpéries ficaria submersa em condições de 
â.gua.s tranqüilas. 

(ii) no diagrama de estabilidade estática, a área líquida ou 
a curva do braço de banda e a curva do braço de endlreitamento, 
até o ângulo de banda correspondente à diferença máxima entre 
as ordenadas dessas duas curvas, ou até um ângulo de 40 graus, 
ou ainda até o "ângulo tle alagamento 0f se este ângulo for in
ferior a 40 graus, deve, em todas as condições de carregamento, 
ser pelo menos igual a 0,75 metro-radiano; e 

(iii) a altura metacêntrica inicial, após a correção dos efeitos 
de superfície livre dos líquidos contidos nos tanques, não deve 
ser inferior a 0,30 metro. 

c) Antes do carregamento do grão a granel, o Comandante deve, se 
solicitado pelo Governo Contratante do pais do porto de carregamento, 
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provar a aptidão do navio de satisfazer os critérios de estabilidade defini
dos no parágrafo b) da presente Regra, utilizando as Informações apro
vadas que lhe foram fornecidas segundo as Regras 10 e 11 do presente 
Capitulo. 

dl Após o carregamento, o COmandante deverá se certificar de que o 
navio se encontra em flutuação direita antes de se fazer ao mar. 

RiEGRA 5 

Anteparas Divisórias LongitUdinais e Amarração 
por Saca1ia em Formato de Pires 

a) Nos "compartimentos cheios" assim como nos "parcialmente 
cheios" podem-se instalar anteparas longitudinais, seja para reduzir os 
efeitos desfavoráveis de banda pelo deslocamento do grão, seja para limitar 
a altura da carga utilizada para segurar a superfície do grão. Essas an
teparas divisórias devem ser estanques ao grão e construídas de acordo 
com as disposições da Seção I da Parte C. 

!J) Nos "compartimentos cheios", se forem Instaladas anteparas divi
sórias para reduzir os efeitos desfavoráveis do deslocamento do grão, elas 
devem: 

(i) caso se trate de um compartimento entre conveses, es
tender-se de convés a convés; e 

(ii) caso se trate de um porão, estender-se para baixo a partir 
da parte inferior do convés ou das tampas de escotilhas, no modo 
descrito na Seção II da Parte B do presente Capitulo. 

Salvo nos casos de sementes de linhaça e de outros grãos que tenham 
propriedades análogas, pode-se substituir uma antepara divisória longi
tudinal abaixo de uma escotilha pelo uso de sacaria em formato de pires, 
conforme descrito na Seção I da Parte C do presente Capítulo. 

c) Caso se inStale uma antepara divisória num "compartimento par
cialmente cheio", essa antepara divisória deve estender-se de um nível 
acima da superfície do grão correspondente a 1/8 da largura máxima do 
compartimento até um nível situado a uma distância igual, abaixo dessa 
superficie. Quando esta separação for usada para limitar a altura das 
camadas de sacaria, a altura da antepara central longitudinal deverá 
situar-se a pelo menos 0,60 metro acima da superfície nivelada do grão. 

d) Além disso, pode.-se reduzir os efeitos desfavoráveis do desloca
mento do grão, guarnecendo-se as partes laterais do compartimento com 
sacos de grão ou de qualquer mercadoria apropriada, bem travadas, de 
maneira a impedir o seu deslocamento. 

REGRA 6 

Contenção da Carga 

a) A menos que se tenha em conta o efeito desfavorável do desloca
mento do grão de acordo com as disposições das presentes Regras, a su
perfície do grão a granel, em qualquer "compartimento parcialmente cheio", 
deve ser nivelada e recoberta de sacos de grãos, solidamente estivados, 
numa altura pelo menos igual a 1/16 da largura máxima da superfície 
livre do grão ou a 1,20 metro, considerando-se sempre o maior valor. 
Pode-se utilizar em lugar do grão ensacado qualquer outra mercadoria 
apropriada que exerça a mesma pressão sobre a superfície do grão. 
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b) Os sacos de grão ou de qualquer outra mercadoria apropriada, assim 
utilizados, devem ser acamados da maneira descrita na Seção II da Parte C 
do presente Capítulo. Pode-se também fixar as lonas da superfície do 
grão a granel por meios de cintas ou correias, da maneira descrita na 
Seção II da Parte C. 

REGRA 7 

Alimentadores e Túneis Verticais 

Casó se instale alimentadores ou túneis verticais, deve ser levado na 
devida conta o efeito que eles exercem, na ocasião do cálculo dos mo
mentos de banda da maneira descrita na Seção III da Parte B do presente 
Capítulo. As divisões que constituem as anteparas divisórias desses ali
mentadores deverão atender às normas de resistência enunciadas na Se
ção I da Parte C do presente Capítulo. 

REGRA 8 
Carregamento Conjunto 

Porões e cobertas podem ser carregados como sendo um só comparti
mento, desde que, ao serem calculados os momentos transversais de banda, 
seja devidamente considerado o fluxo do grão para os espaços inferiores. 

JllEGRA 9 

Aplicação das Partes B e C 

Uma Administração ou um Governo Contratante, em nome de uma 
Administração, podem autorizar que sejam dispensadas as hipóteses admi
tidas nas Partes B e C do presente Capítulo, em casos em que tal medida 
seja considerada justificada com relação às disposições tomadas em ma
téria de carregamento ou de dispositivos estruturais, com a condição de 
que sejam satisfeitos os critérios de estabilidade definidos no parágrafo b) 
da Regra 4 do presente Capítulo. Quando tais dispensas ~orem autorizadas 
em virtude da presente Regra, deve-se indicar os detalhes correspondentes 
no documento de autorização, ou as informações sobre ') carregamento de 
grão. 

REGRA 10 

A utorizaçáo 

a) Um documento de autorização deve ser emitido para cada navio 
carregado, de acordo com as Regras do presente Capitulo, seja pela Admi
nistração ou por uma organização por ela reconhecida, seja por um Governo 
Contratante em nome de uma Administração. ·Esse documento de autori
zação deve ser aceito como prova de que o navio pode satisfazer as condi
ções das presentes Regras. 

b) O documento de autorização deve ser acompanhado do livreto de 
ilustrações sobre estabilidade para o carregamento de grão, a fim de hab'l-
11tar o Comandante a cumprir com as disposições do parágrafo c) da Regra 
4 do presente Capítulo. Este livreto deve estar de acordo com as disposições 
da Regra 11 do presente Capítulo. 

cJ O documento de autorização assim como os dados de estabilidade 
em matéria de carregamento de grão e os planos anexos podem ser redigi
dos na língua (ou línguas) oficial do país emitente. Caso essa língua não 
seja o 'lnglês nem o francês, esses documentos devem ser acompanhados 
de uma tradução numa dessas linguas. 
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d) Uma cópia desse documento de autorização, os dados de estabilidade 
em matéria de carregamento de grão e os planos conexos devem permane
cer a bordo, de modo que o Comandante do navio possa, quando para tal for 
solicitado, apresentá-tos, para fins de controle, às autoridades competentes 
do Governo Contratante do pais no qual se encontra o porto de carrega
mento. 

e} Não se procederá o carregamento de grão em nenhum navio que não 
possua o citado documento de autorização, até que o Comandante demons
tre, de rnodo que satisfaça à Administração, ou em nome desta, ao Governo 
Contratante, em cujo território se encontre o porto de carregamento, que, 
nas condições de carregamento propostas, o navio cumpre com as prescri
ções das presentes Regras. 

REGRA 11 
Informações sobre o Carregamento àe Grão 

Estas 1nformações devem ser suficientes para permitir ao Comandante 
a determinação dos momentos de banda, devidos ao deslocamento do grão e 
calculados de acordo com a Parte B do presente Capitulo em todas as con
dições razoáveis de carregamento. Estas informações compreendem: 

a) as Informações aprovadas pela Administração ou por um Governo 
Contratante em nome da Administração: 

(i) as curvas ou tabelas dos momentos de banda. devidas ao 
deslocamento do grão, para cada compartimento cheio, parcial
mente cheio ou carregado em conjunto, levando em conta, se a 
ocasião se apresentar, os efeitos de instalações provisórias; 

('!!) as tabelas dos momentos máximos de banda admissíveis, 
ou quaisquer outras informações que permitam ao Comandante 
provar que foram satisfeitas as disposições do parágrafo c) da 
Regra 4 do presente Capítulo; 

(!!I) os detalhes dos esboços de quaisquer Instalações provi
sórias e, quando se fizer necessário, das medidas que tenham sido 
julgadas necessárias para satisfazer as disposições da Seção I, e). 
da Parte C do presente Capítulo; 

(iv) as condições típicas de carregamento rotineiro por ocasião 
da partida e da chegada e, quando necessário, as condições de ser
viço mais desfavoráveis; 

(V) um exemplo concreto para orientação do Comandante; e 

(vi) instruções sobre o carregamento apresentadas em forma 
de notas que resumam as disposições do. presente Capitulo. 

b) as Informações julgadas ace•ltáve!s pela Administração ou por um 
Governo Contratante em nome da Administração: 

(1) as características do navio; 

(ii) o deslocamento leve e a distância vertieal entre a interces
são da linha da base moldada e seção da meia nau, até o centro de 
gravidade (KGJ; 

(lU) a tabela de correções para as superfícies livres; e 

Uv) a.s capaC'ldades e os centros de gravidade. 
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REGRA 12 

Equivaléncia 

211 

Quando é aplicada uma equivalência aceita pela Administração, de 
acordo com as disposições da Regra 5 do Capítulo I da presente Convenção, 
devem ser incluídas as características no documento de autorização ou 
nas informações sobre o carregamento de grão. 

REGRA 13 
Exceções para Determinadas Viagens 

A Administração, ou um Governo Contratante em nome da Administra
ção, se considerar que o caráter obrigatório da navegação e as demais con
dições de viagem são tais que a aplicação de qualquer uma das disposições 
das Regras 3 a 12 do presente Capítulo não é razoável nem necessária, 
pode isentar dessas disposições certos navios ou classes de navios. 

PAR'I\E B 

Cálculo dos Momentos Hipotéttcos de Banda 

Seção I - Desérlção dos espaços vazios hipotéticos e métodos de cál
culo da estabilidade em estado Intacto. 

Seção II - Momento hipotético de banda em função do volume de 
um compartimento cheio. 

Seção II - Momento hipotético de banda em função do volume de 
alimentadores e dos túneis verticais. 

Seção IV - Momento Wpotétlco de banda em função do volume de 
compartimentos parcialmente cheios. 

Seção V - Outras formas possíveis em matéria de carregamento de 
navios existentes. 

SEÇAO I 

Descrição dos Espaços Vazios Hipotéticos e Métodos de Cálculo 
da Estabilidade em Estado Intacto 

A) Generalidades 

a) Para fins de cálculo dos momentos de banda desfavoráveis, devidos 
ao deslocamento da superfície da carga em navios transportando grão a 
granel, dever-se-á considerar as seguintes hipóteses: 

(!) nos "compartimentos cheios" que tenham sido estivados de 
acordo com as disposições da Regra 3 do presente Capítulo, existe 
sob todas as superfícies limitadoras, cuja incl•lnação em relação à 
horizontal é inferior a 30 graus, um espaço vazio que é paralelo a 
essa superfície limitadora e cuja altura média é calculada com o 
auxilio da fórmula: 

Vd = Vdl + 0,75 (d - 600) mm 

onde: 
Vd = altura média do espaço vazio em mm; 
Vdl = altura padrão do espaço vazio, tirada da Tabela I abai

xo; e 
d = altura real das longarinas em mm. 
Não se deve admitir, em nenhum caso, que Vd seja 1nferior 

a 100 mm. 
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TABELA I 

Distância da extremidade ou 
da lateral da escotilha ao 
limlte do compartimento 

metros 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 
5,5 
6,0 
6,5 
7,0 
7,5 
8,0 

Altura padrão 
do espaço vazio 

Vdl 
millmetros 

570 
530 
500 
480 
450 
440 
430 
430 
430 
430 
450 
470 
490 
520 
550 
590 

Notas relativas à Tabela 1 
Para e.s d1stânc1as superloreES a 8 metros, a altura do espaço va.zto Vdl é obtida por 

extra.polaçAo linear à razão de 80 mm por metro suplementar. Quando a a.ltura da lon
garlna da. escotilha ou de seu prolongamento difere da do vau da extremidade da esco .. 
tllha, tomar-se-á. a maior altura, salvo nos seguintes casos: 
(1) quando a Iongarina da escotilha ou seu prolongamento estiver situada. abaixo do 

vau da extremidade da escotilha, os espaços vazios ao nível da escotilha podem ser 
calculados ut111zando-se a menor dessas alturas; 

(2) quando o vau da extremidade da escotilha estiver mais baixo que a longarina da 
escotUha ou seu prolongamento, os espaços vazios a vante e a ré da eseotllha que 
se encontram no interior do prolongamento da longartna podem ser calculados utill~ 
zando-se a menor dessas alturas; e 

(3) onde existir um convés subido, sem contato com a escotilha, a altura média do espaço 
vazio, medida. a partir da !ace interior do convés subido, deve ser calculada. usando-se 
a altura patrão do espaço vazio combinada com a altura do vau da escotilha mais a. 

altura do convés subido. 

(11) nos "compartimentos cheios" que não são estivados de 
acordo com as disposições da Regra 3 do presente Capítulo e onde a 
inclinação da superfície l'lmitadora em relação à horizontal é infe
rior a 30 graus, a inclinação da superfície da carga é de 30 graus 
em relação à horizontal após o carregamento; e 

(Iii) nas escotilhas cheias, além de qualquer espaço vazio sub
sistente no interior da tampa das mesmas, existe um espaço vazio de 
altura média de 150 mm, medido entre a parte mais baixa da tampa 
da escotilha ou entre a parte alta da braçola e a superfície do grão, 
se esta for menor. 

b) O esquema descritivo do comportamento da superfície do grão que 
deve tomar-se como hipótese nos "compartimentos parcialmente cheios" 
figura na Seção IV da presente Parte. 

c) Tendo em vista demonstrar que satisfazem aos critérios de estab111-
dade enunciados no parágrafo b) da Regra 4 do presente Capítulo (ver 
Figura 1) , os cálculos de estabil1dade da embarcação devem normalmente 
repousar sobre a hipótese segundo a qual o centro da gravidade da carga 
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num ''compartimento cheio" coincide -com o centro geométrico do espaço 
do total ocupado pela carga. Quando a Administração permite que se leve 
em conta o efeito de espaços vazios hipotéticos abaixo do convés nos "com
partimentos cheios", sobre a altura do centro de gravidade, convém introdu
zir a seguinte correção destinada a compensar o efeito desfavorável do 
deslocamento vertical das superfícies do grão, aumentando o momento 
de banda hlpatétlco devido ao deslocamento transversal do grão: 

Momento total de banda = 1,06 x momento de banda devido 
ao deslocamento transversal calculado. 

Em todos os casos, o peso da carga num "compartimento cheio" corres
ponde ao volume total do espaço de carga dividido pelo fator de estiva. 

d) Nos "compartimentos parcialmente cheios'' dever-se-á levar em 
conta o efeito desfavorável do deslocamento vertical das superfícies do grão 
da seguinte maneira: 

Momento total de banda = 1,12 x momento de banda devido ao deslo
camento transversal calculado. 

e) Pode-se adotar qualquer outro método 'igualmente eficaz para efetuar 
a correção exigida nos parágrafos c) e d) acima. 

' ~I' ,. 

' Cc t'l'é'ireil.l't'~lo 

: ""'-,, 
~ fo.ng~,. lo de b;mCa de• i ;o ao -.-.",-;-:__.?"'--
.., c{'~ locJ,.-er:o •k :;r:.c, -. ·, y·, 

~ \ ·,·_~:~~~~:~<J f-.rvu Cc• 1 
;-,'" \ . J~t·,!~i 1 ;~<"~(<[ t.caço Cc b.1r.d.l devi~o ao 
.n \ .~;."·~;c.ã·-;ti>, '-,··, do.;slociwcnto do çrão qo.:<' pode ser 

.<..'- ,,.,:c-..<~1.·- '· .. represer:t<Jd<J aprC<xi~<li'dr-ente pcl~ linha reta r.El 

r· --~ . . "-.,::.-r. ,,, 
.L. o --+-------

' 

~•>L..L.\ relativas à Figura l 
(I) Na figura que precede: 

,,, 
(cr- çraus) 

1-:orrento hlDOtéti.co de b2nC3 em função do volume, devido a um deslo 

.\ _ carrento tr~nsvers~~'ê-c-c-~~7Cc---~~~c-~~~c-c-c------------
O r3tor de estiva Deslocamento 

Fa10r de estiva "' Volume por unidade de peso de carga de grão. 

Deslocamento -" Peso do navio. do combustível. da água doce. das provisões etc. e da carga. 
1 ~~ A curva do hraço de endireitarnento deve ser deduzida de curvas de estabilidade em nUmero suficiente para defi

nir com precisão a curva necessária para os fins das presentes disposições,, prin1.·ipalmentc a~ ~.:urvas d~ C!"i\abili
dade corre.~pondentes aos àngulos de 12 graus e d~: 40 graus. 
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SEÇAO II 

Momento Hipotético de Banda em Função do Volume dos 
Compartimentos Cheios 

AJ Generalidades 

aJ O movimento da superfície do grão é função da seção transversal da 
parte do compartimento considerado e o momento de banda resultante deve 
ser multiplicado pelo comprimento para obter o momento total dessa parte. 

b) O momento hipotético de banda transversal, devido ao deslocamento 
do grão, é resultante das mudanças definitivas dP. forma e de posição dos 
espaços vazios quando o grão se deslocou do lado mais alto para o maJs 
baixo. 

c) Presume-se que a superfície do grão após o deslocamento deve for
mar um ângulo de 15 graus com a horizontal. 

d) Para calcular a área máxima de espaço vazio que pode se formar 
contra um elemento estrutural longitudinal não se deve levar em conside
ração os efeitos de quaisquer superfícies horizontais tais como flanges ou 
barras de face. 

e) As áreas totais dos espaços vaZ'los iniciais e finais devem ser iguais. 
j) Uma antepara divisória longitudinal descontínua será considerada 

como eficaz em todo o seu comprimento. 
Bl Hipóteses 

Nos parágrafos seguintes, admitiu-se como hipótese que o momento 
total de banda de um compartimento é a soma dos resultados obtidos 
examinando-se separadamente as partes abaixo: 

a) A vante e a ré da escotilha 
(i) Se um compartimento possU'l duas ou mais escotilhas prin

cipais, através das quais possa ser efetuado o carregamento, a altura 
do espaço vazio abaixo do convés ou das partes situadas entre 
tais- escotilhas é calculada utilizando-se as distâncias a vante e a ré 
até o ponto médio entre as escotilhas. 

(!i) Após o hipotético deslocamento do grão, a dispoS'lção final 
dos espaços vazios é a ilustrada na Figura 2. 

l__Ar---~----~Br---~~--------------~C 
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l.r.teçura C i vi séria longitudinal 

FIGURA 2 
Notas relativas à Figura 2. 
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b) Acima e ao nível de escotilha 
Após o deslocamento hipotético do grão, o esquema definitivo dos es

paços vazios é o ilustrado nas Figuras 3 e 4 seguintes: 

e 

' •;-_"" _____ __,.~ 
v o 

Notas relativas à Figura 3. 
(1) AB Qualquer área em excesso 

'~" ',,j~ r_,:c.illq~~·r ~~)•<lÇC• V<otiO 

r:,i:.:(·r·~c nc• intcrinr <:'.1 hoca Ja 

L
/~~(C•t i! 1\<t 

-- D 

E 

que possa r,e formar contra a 

• 

longartna cm 

o 
" o _, 

B, se 
tranSferirá para "A Area Vazia" final na escotilha.. 

(2) 

•• 
I 

CD Qualquer área em excesso que possa 
tt·ansterirá para "A Are a Vazia" final no 

o 
'· 

o ,, 

• 

D 

H 

l 

se formar contra • Jcn:;arina em E. .. 
lado mais alto. 

, 

r 

l~,Q,•r r:·ai.., r,u.ll(;u..:r C<:>p.-.çu v,-uio 
t·,.,,·,tL·ntc n,1 bocil dt1 escotilha 

• 

• G 

• -' r:,-_ u~,;. :.. 
Notas relativas à FigUra 4. 
(1) Se a antepara divisória central for uma antepara diviSória provida na apllce.çAo 

das dlsposlções da alinea (H) do parágrafo b) da Regra 5 dO pre~:~ente Capitulo, 
ela deve estender~se pelo menos 0,6 metro abaixo de H ou de J, se este Ultimo ponto 
estiver situado mais baixo. 

(2) O excedente de AB se desloca para a metade mais baixa da escotUha onde se formam 
dois espaços vazios finais distintos, a saber, um contra a antepara central e outro 
contra a braçola e a Iongarlna da escotUha do lado mais a.lto. 

(3) Se for feita uma estiva com sacos de grãos em formato de pires ou quaisquer outros 
volumes de carga geral numa. esootllha, admite·se, para calcular o momento de 
banda. tra.nsversa.l.. que e~e disPOSltlvo é pelo menos equivalente a u.m.a a.ntepa.ra 
divisória central. 
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CJ Compartimentos carregados em conjunto 
Os parágrafos aba•lxo descrevem o comportamento dos espaços vazios 

hipotéticos nos compartimentos carregados em conjunto. 
a) Sem anteparas divisórias centrais eficazes: 
(i) abaixo da coberta superior - mesmo comportamento que no dispo

sitivo para uma única coberta descrito na Seção II (B) da presente Parte; 
(ii) abaixo da segunda coberta - admite~se que a área de espaço vazio 

suscetível de se deslocar desde o lado mais baixo, quer dizer, a área do espaço 
vazio in1cial diminuída da área situada contra a longarina da escotilha, 
desloca-se como se segue: uma metade na direção da escotilha da coberta 
superior e os dois quartos restantes na direção do lado mais alto, sob a 
coberta superior e sob a segunda coberta, respectivamente; e 

(iii) abaixo da terceira coberta e das cobertas inferiores - admite-se 
que as áreas de espaço vazio suscetíveis de se deslocarem desde o lado mais 
baixo de cada uma dessas cobertas deslocam-se em quantidades iguais na 
direção de todos os espaços vazios sob as cobertas do lado mais alto e 
na direção do espaço vazio na escotilha da coberta superior. 

b) Com anteparas divisórias centrais eficazes que se estendem até a 
escotilha da coberta superior: 

(i) em todos os níveis de coberta ao nível da antepara divisória, 
admite-se que as áreas de espaços vazios suscetíveis -de se desloca
rem desde o lado mais baixo deslocam-se para o espaço vazio situa
do sob a metade do lado baixo da escotilha da coberta superior; 

(ii) no nível da coberta situada imediatamente abaixo da base 
da antepara divisória, admite-se que a área de espaço vazio susceti
vel de se deslocar desde o lado mais baixo desloca-se como se segue: 
uma metade na direção do espaço vazio, situado sob a metade do 
lado baixo da escotilha da coberta superior, e o restante, em quan
tidades iguais, na direção dos espaços vazios situados abaixo das 
cobertas do lado mais alto; e 

{jjj) nos níveis das cobertas inferiores às descritas nas alíneas 
(1) e (11) acima, presume-se que a área de espaço vazio suscetível 
de se deslocar desde o lado baixo de cada uma dessas cobertas 
desloca-se em quantidade iguais em direção aos espaços vazios 
situados em cada uma das duas metades da escotilha da coberta 
superior de cada lado da antepara divisória e na dlreção dos es
paços vazios situados sob as cobertas do lado mais alto. 

c) Com anteparas divisórias centrais eficazes que não se estendem 
até a escotilha da coberta superior: 

Já que não se pode supor que se produza um deslocamento lateral dos 
espaços vazios ao mesmo nível da coberta que a antepara divisória, adm1tir
se-á que a área de espaço vazio suscetível de se deslocar desde o lado maiS 
baiXo a este nível desloca-se acima da antepara divisória, na direção dos 
espaços vazios situados sobre os lados mais altos, de acordo com os princi
pias enunciados nos parágrafos a) e b) anteriores. 

SEÇAO III 
Momento Hipotético de Banda em Função áo Volume 

dos Alimentadores e dos Túneis Verticals 

A) Alimentadores laterais convenientemente situados (ver Figura 5) 
Pode-se supor que, sob a influência do movimento do navio, os espaços 

vazios sob coberta são, em grande parte, cheios pelo fluxo de grãos proce ... 
dentes de dois alimentadores longitudinais, com a condição de que: 

a) esses alimentadores se estendam por todo o comprimento da co
berta e que suas perfurações sejam convenientemente espaçadas; 
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b) o volume de cada alimentador seja igual ao volume do espaço 
vazio sob a coberta, situado por fora da longarina lateral da escotllha. e 
de seu prolongamento. 
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B! Túneis verticais situados sobre as escotilhas principais 

Após o hipotético deslocamento do grão, o esquema final dos espaços 
vazios será o ilustrado na Figura 6. 
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Notas relativas à Figura 6. 
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Se oa espaços laterais que rodeiam o Túnel Vertical não podem ter um rechego ade
quado, de acordo com l\.8 disposições da Regra 3 do presente Capitulo, admite-se que tem 
origem uma supel't'icie de deSloce.mento de 25 graus. 
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SEÇAO IV 
Momento Hipotético de Banda em Função do Volume 

dos Compartimentos Parcialmente Cheios 
A J Generalidades 

Quando a superfície livre do grão a granel não tenha sido estivada de 
acordo com as disposições da Regra 6 do presente Capítulo, deve-se supor 
que a superfície do grão após o deslocamento forme um ângulo de 25 graus 
com a horizontal. 

B) Anteparas divisórias longitudinais descontínuas 

Num compartimento em que as anteparas divisórias longitudinais não 
são contínuas entre os limites transversais, o comprimento sobre o qual tais 
anteparas são eficazes como meios para prevenir o deslocamento da super
fície do grão por toda sua largura deve ser considerado como igual ao 
comprimento real das anteparas divisórias em questão, menos 2/7 da maior 
das seguintes distâncias medidas transversalmente: a que separa a ante
para divisória da antepara divisória adjacente ou a que separa a antepara 
divisória do costado do navio. 

Nos casos de carregamento conjunto, esta correção não é aplicável aos 
compartimentos inferiores se o compartimento superior for um "comparti
mento cheio" ou um ''compartimento parcialmente cheio':, 

SEÇAO V 
Outros Arranjos Possíveis em Matérias 
de Carregamento de Navios Existentes 

A) Generalidades 
Todo navio carregado de acordo com as disposições das subseções B) ou 

C) , abaixo, deve ser considerado como tendo características de estabilidade 
em estado intacto pelo menos equivalentes às prescritas no parágrafo b) da 
Regra 4 do presente Capitulo. Os documentos que atestam ter S'ldo dada a 
autorização para efetuar tais carregamentos devem ser aceitos de confor
midade com o disposto no parágrafo e) da Regra 10 do presente Capítulo. 

Para os fins da presente Parte, a expressão "navio existente" designa 
um navio cu.ia quilha tenha sido batida antes da entrada em vigor do 
presente Capitulo. 
BJ Estiva em navios especialmente adaptados 

a) Não obstante as disposições contidas na Parte B do presente Ca
pitulo, grão a granel pode ser transportado, sem que sejam observadas as 
prescrições nela contidas, nos navios que são construídos com duas ou mais 
anteparas divisórias longitudinais verticais ou inclinadas, estanques ao 
grão, convenientemente dispostas para limitar os efeitos de qualquer des
locamento transversal do grão, sempre que se cumpram as seguintes con
dições: 

(i) o maior número possível de porões e de compartimentos 
devem ser cheios e devem ser tomadas todas as medidas de rechego; 

(ii) qualquer que seja a forma de estiva que se adote, o navio 
não tomará uma banda superior a 5 graus, em nenhum momento 
da viagem, quando: 

{ 1) nos porões ou compartimentos que tenham sido totalmente 
cheios, o grão sofreu uma redução de 2 por cento em volume e sua 
superfície livre se desloca de um ângulo de 12 graus em relação à 
sua superfície original para as partes desses porões e comparti
mentos que tenham uma inclinação de menos de 30 graus com a 
horiZontal; 
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(2) nos "porões ou compartimentos parcialmente cheios", o 
grão se comprime e sua superfície livre se desloca como descrito na 
alínea (ii) (1) do presente parágrafo ou adquira um ângulo de 
banda maior se julgado necessário pela Administração, e as super
fícies do grão, estivadas de acordo com a Regra 5 do presente Capí
tulo, se desloquem de um ângulo de 8 graus em relação às super
fícies iniciais niveladas. Para os fins da alínea (ii) do presente 
parágrafo, as tábuas de escora de carga, se o navio for delas 
provido, s?rão consideradas como servindo para limitar o desloca
mento transversal da superfí-cie do grão; e 

(ijrl) o Comandante deve possuir um plano de carregamento de 
grão e um manual de estabilidade, ambos aprovados pela Adminis
tração ou por um Governo Contratante agindo em nome dessa Ad
ministração, indicando as condições de estabilidade em que se ba
searam os cálculos indicados na alínea (ii) do presente parágrafo. 

b) A Administração, ou um Governo Contratante agindo em nome 
dessa Administração, prescreverá as precauções a serem tomadas para im
ped1r o deslOcamento em todas as outras condições de carregamento, a bordo 
de navios projetados de acordo com as disposições do parágrafo a) da sub
seção B da presente Seção, que preencham as condições enunciadas nas 
alineas (11) e (iii) desse mesmo parágrafo. 
C) Navios sem documentos de autorização 

Todo navio que não tenha a bordo documentos de autorização emitidos 
de acordo com as disposições das Regras 4 e 10 do presente. Gapítulo pode 
ser autorizado a carregar grão a granel se satisfizer as disposições da 
subseção B da presente Seção ou nas seguintes condições: 

a) todos os "compartimentos cheios" devem ser dotados de anteparas 
divisórias centrais que se estendam por todo o comprimento dos comparti
mentos e para baixo, a partir do lado inferior do convés ou das tampas das 
escotilhas, numa distância pelo menos igual a 1/8 da boca máxima do 
compartimento abaixo da Unha do convés ou a 2,4 metros, utilizando-se 
dessas distànC'ias a que for maior; todavia, construções especiais em forma 
de pires atendendo às disposições da Seção II da Parte C podem ser aceitas 
em substituição a uma antepara divisória central, no interior e abaixo de 
uma escotilha; 

b) todas as escotilhas que dêem acesso a "compartimentos cheios" 
devem ser fechadas com segurança; 

c) todas as superfícies livres do grão nos "compartimentos parcial
mente cheios" devem ser niveladas e tomadas todas as medidas de rechego 
de acordo com as disposições da Seção II da Parte C; e 

d) durante toda a viagem, a altura metacêntrica, após corrigida para 
os efeitos de superfície livre dos líquidos existentes nos tanques, deve ser 
igual a 0,3 metro ou ao valor obtido pela fórmula seguinte, caso este último 
seja superior. 

GMR~ 

Sendo: 

L B Vd (0,25 B - 0,645'1/Vd B 

SF xAx 0,0875 

L = comprimento total combinado de todos os compartimentos cheios 
B ::::::: boca moldada do navio 
SF = fator de estiva 
Vd = altura média do espaço vazio calculada de acordo com a alínea (i) 

do parágrafo a) da Seção I-A da presente Parte 
6. ::::: deslocamento 



220 DECRETOS LEGISLATIVOS - 1980 
~--------~~~~~----~~----------

PARTE C 

Instalações para o Transporte e Travamento 
das superfícies dos Grãos 

Seção I - Resistência das instalações para 
o transporte de grãos 

A> Generalidades (incluindo as cargas de trabalho) 

B) Anteparas divisórias com ·carga dos dois lados 
C) Anteparas divisórias com carga de um só lado 
D) Estiva em formato de pires 
E> &citiva com grãos a granel 
F) Fixação das tampas de escotilhas dos compartimentos cheios 

Seção II - Travamento da superfície em compartimentos 
parcialmente chelos 

A) Travamento da superfície por meio de cintas ou correias 
B) Dispositivos de estivagem em camadas 
C J Grão ensacado 

SEÇAO I 
Resistência das Instalações para o Transporte de Grãos 

AJ Generalidades 

al Madeira 

Toda madeira utilizada para as instalações destinadas ao transporte de 
grão deve ser de boa qualidade e de um tipo cujo emprego tenha se mos
trado satisfatório para tal fim. As dimensões reais da made'lra aparelhada 
devem estar de acordo com as dimensões abaixo especifi-cadas nesta Parte. 
O compensado de madeira previsto para os exteriores, com as lâminas 11-
gadas com cola estanque à água e instalado de modo que a fibra do com
pensado exterior seja perpendicular às colunas ou armações transversais 
que o suportam, pode ser utilizado com a condição de que sua resistência 
seja equivalente à da madeira sólida de medidas apropriadas. 

bl Cargas de trabalho 

Quando se calcula as dimensões das anteparas divisórias com carga de 
um só lado, utilizando-se as tabelas dos parágrafos a) e b) da subseção C 
da presente Seção, adota-se, as cargas de trabalho seguintes: 

para as anteparas divisórias de aço . . . . . . 2000 kg por cm2 
para as anteparas divisórias de madeira 160 kg por cm2 

cl Outros materiais 
Pode-se aprovar a utilização de outros materiais que não sejam madeira 

ou aço para as anteparas divisórias com a condição de que tenham sido 
devidamente levadas em conta suas propriedades mecânicas. 

d) Pontaletes 
(i) A menos que sejam providos dispositivos para impedir que 

as extremidades dos pontaletes escapem de seus encaixes, os encai
xes das extremidades dos pontaletes devem ter pelo menos 75 mUi
metros de profundidade. Se um pontalete não for travado em sua 
extremidade superior, a escora ou o estai mais elevado deve ser ins
talado o mais perto possível dessa extremidade. 
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(ii) Os dispositivos de fixação util'lzados para encaixar as tá
buas de escora do grão devem ser tais que a remoção de uma 
parte da seção transversal de um pontalete não aumente em dema
sia as pressões locais na área em questão. 

Oiil O momento máximo de flexão Imposto a um pontalete 
que suporta uma antepara divisória com carga de um só lado 
deve normalmente ser calculado supondo-se que as extremidades 
do pontalete não são fixas. Todavia, se uma Administração cons
tatar que, por qualquer forma, foi conseguido na realidade um 
certo grau de fixação das extremidades dos pontaletes, dever-se-à 
considerar certa redução do momento máximo de flexão resultante 
da fixação das extremidades do pontalete. 

e l Seções compostas 

Quando os Pontaletes, vigas ou qualquer outro elemento de reforço são 
constituídos por duas seções distintas, cada uma Instalada de cada lado 
de uma antepara divisória e Interligadas por melo de parafusos a Intervalos 
apropriados, o módulo de seção efetlva é igual à soma dos módulos das 
duas seções. 

fl Anteparas divisórias parciais 
Quando as anteparas divisórias não se estendem por toda a altura do 

porão, essas anteparas e seus pontaletes devem ser sustentadas ou estala
das de modo que sejam tão eficazes quanto aqueles que se prolongam POr 
toda a altura. 

BJ Anteparas rlivisórtas com carga dos dois lados 
a) Tábuas de escora de carga 

(i) As tábuas de escora de carga (de "dunnage") devem ter 
uma espessura de pelo menos 50 mm, ser instaladas de modo a se 
tornarem estanques ao grão e, se necessário, suportadas por pon
taletes. 

(ii) O vão máximo das tábuas de escora de carga, sem suporte, 
deve ser, em função de sua espessura, o seguinte: 

Espessura Vão máximo sem suporte 

50 mm 2,5m 

60mm 3,0m 
70mm 3,5m 

ao mm 4,0m 

Se forem providas tábuas de maiores espessuras, o vão máximo 
variará diretamente em função do aumento de espessura. 

(iii) As extremidades de todas as tábuas de escora de carga 
devem ser firmemente encaixadas com um comprimento de encatxe 
de, no Inínimo, 75 mm. 

b l Outros materiais 

As anteparas divisórias feitas de outros materiais, que não seja ma
deira, devem ter uma resistência equivalente a das tábuas de escora de 
carga prescritas no parágrafo a) do presente subseção. 
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cJ Pontaletes 
(i.) Os pontaletes de aço utilizados para sustentar as anteparas 

divisórias com carga dos dois lados devem ter um módulo de seção 
dado pela fórmula: 

W=axW 1 

na qual: 
W = módulo de seção em cm3 

a = vão horizontal entre os pontaletes, em metros. 
O módulo de seção por metro de vão W 1 não deve ser inferior ao 
valor dado pela fórmula: 

W 1 = 14,8 (h 1 - 1,2) cm3 por metro, 
na qual: 
h 1 representa o vão vertical, sem suporte, em metros, e deve ser 
considerado como a distância máxima entre dois estais adjacentes 
quaisquer ou entre o estai e qualquer urna das extremidades do 
pontalete. Quando esta distância for inferior a 2,4 metros, os 
módulos respectivos devem ser calculados como se a distância real 
fosse de 2,4 metros. 

(!!) Os módulos dos pontaletes de madeira devem ser calcula
dos multiplicando-se por 12,5 os módulos correspondentes para 
pontaletes de aço. Se forem utilizados outros materiais, seus mó
dulos devem ser pelo menos os exigidos para o aço, aumentados 
em função da razão das tensões admissíveis para o aço, para as 
do material utilizado. Dever-se-â igualmente, nesses casos· ter 
atenção à rigidez relativa de cada pontalete, a fim de se assegurar 
que a deformação não seja excessiva. 

(iii) A distância horizontal entre os pontaletes deve ser tal 
que os vãos das tâbulas de escora da carga, sem suporte, não se
jam superiores aos vãos máximos definidos na alínea (ii) do pa
rágrafo a) da presente Subseção. 

dJ Escoras 
(i) Caso sejam utilizadas escoras de madeira, elas devem ser 

de uma única peça e convenientemente fixadas em cada extremi
dade. Devem apoiar-se na estrutura permanente do navio mas 
não diretamente sobre o costado. 

(ii) Sob reserva das disposições das alíneas (iii) e \iv) abaixo, 
as escoraS de madeira devem ter no mínimo as seguintes di
mensões: 

Comprimento 
da escora 

em metros 

Inferior ou Igual a 3m .......... .. 
Superior a 3 m mas inferior 

ou igual a 5m ............... . 
Superior a 5 m mas· inferior 

ou igual a 6m .............. . 
Superior a 6 m mas inferior 

ou igual a 7m .............. . 
Superior a 7 m mas inferior 

ou igual a 8 m ............... . 
Superior· a 8 m ..... _ ............... . 

Seção 
Retangular 

(mm! 

150 X 100 

150 X 150 

150 X 150 

200 X 150 

200 X 150 
200 X 150 

Diâmetro da 
Seção Circular 

r mm; 

140 

165 

180 

190 

200 
215 
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As escoras de comprimento igual ou superior a 7 metros devem 
ser bem estaladas, aproximadamente a meio do seu comprimento, 
para amarrá-las em forma de ponte. 

(iii) Os momentos de inércia das escoras podem ser modifica
dos numa razão diretamente proporcional quando a distância hori
zontal entre os pontaletes difere sensivelmente de 4 metros. 

Uv) Quando o ângulo que a escora faz com a horizontal ul
trapassa 10 graus, deve-se instalar a escora diretamente superior 
à que é exigida na alínea (ii) do presente parágrafo. Todavia, o 
ângulo entre a escora e a horizontal jamais deve ultrapassar 
45 graus. 

e) Estais 

Quando são ut1lizados estais para suporte de anteparas divisórias com 
carga dos dois lados. eles devem ser dispostos horizontalmente, ou tão 
próximo da nortzontal quanto possível. Devem ser feitos de cabo de aço 
e ter boa fixação em ambos os chicotes. Calcula-se as dimensões do cabo, 
supondo-se que as anteparas divisórias e o pontalete que o estai suporta 
sejam carregados uniformemente a 500 kg/m2 • A carga útil de trabalho 
assim calculada para o estai não deve ser superior a 1/3 de sua carga de 
rupturas. 

CJ Anteparas divisórias com carga de um lado 

a) Anteparas divisórias longitudinais 

A carga em quilograma por metro da antepara divisória deve ser reti
rada da seguinte tabela: 

Cm) h I 2 3 

1,5 850 900 

2,0 1390 1505 

2,5 1985 2160 

3,0 1615 2845 

3,5 3245 3625 

4,0 3890 4210 

4,5 4535 4890 

5,0 5185 5570 

TABiELA I (1) 

B Cml 

4 5 

1010 1225 

1710 1985 

2430 2740 

3150 3500 

3870 4255 

4590 5015 

5310 5770 

6030 6270 

6 7 8 10 

1500 1770 2060 2645 

2295 2605 2930 3590 

3090 3435 3800 4535 

3885 4270 4670 5480 

4680 5100 5540 6425 

5475 5935 6410 7370 

6530 6765 7280 8315 

7065 7600 8150 9260 
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(m)h I 2 

6,0 6475 

7,0 7765 

8,0 9055 

9,0 10345 

10,0 11635 

lm!h I 2 

4 47,0 

4,5 47,4 

5 47,7 

6 47,9 

7 47,9 

8 47,9 

9 47,9 

10 47,9 
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3 4 5 6 7 8 10 

6935 7470 8045 8655 9265 9890 11150 

8300 8910 9560 10245 10930 11630 13040 

9665 10350 11075 11835 12595 13370 14930 

11030 11790 12590 13425 14260 15110 16820 

12395 13230 14105 15015 15925 17850 18710 

h = altura do grão em metros a. partir da parte inferior 
da. antepara. d!vlsór!a.. (2) 

B = extensão transversal, em metros, do grão a granel. 
Para outros valores de h ou B, as cargas devem ser calculadas 

por interpolação ou extra.polaçAo Unea.r, segundo o caso. 

(1) Para converter as cargas dadas acima em unidades inglesas (to
neladas por pé) , tomar-se-á. 1 quUograma por metro, como sendo 
igual a 0,0003 tonelada por pé. 

(2) Quando uma antepara divisória se encontra a um metro ou 
menos de um alimentador ou de uma escotUha, a altura h é 
medida até o nível do grão nesse alimentador ou nessa escoti
lha. Em todos os outros casos, a altura é medida até o convés 

situado acima, ao nlvel da antepara d1v1Sór1a. 

b) Anteparas divisórias transversais 

A carga em quilograma por metro de antepara divisó
ria deYe ser retirada da seguinte tabela: 

3 4 5 6 7 8 10 

' 

49,1 49,9 50,1 50,1 50,1 50,1 50,1 

49,4 50,1 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2 

49,4 50,1 50,2 50,2 50,2 502 5C,2 

49,5 50,1 50,2 50,2 50.2 50,2 50,2 

49,5 50,1 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2 

49,5 50,1 50,2 50,2 50,2 50 2 50,2 

49,5 50,1 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2 

49,5 50,1 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2 

B = ext-ensão t~a.nsversal do grão a granel em metros 

Para outros valores de h ou B, as cargas de reação devem ser 
determinadas por 1nterpol.aç!o ou extrapolação linear, segundo o caso. 



TABELA IV 

ANTEPARAS DIVISóRIAS TRANSVERSAIS COM CARGA DE UM Só LADO 

Carga.s de reação na extrernldade superior do pontalete expressas sob forma de. porcentagem da carga (Tabela III 

TABELA II (1) 

L<m> 

(mJh 2 3 5 6 7 8 10 

1,5 670 690 730 780 83.5 890 935 1000 
2,0 1040 1100 1170 1245 1325 1400 1470 1575 
215 1460 1565 1675 1780 1680 1980 2075 2210 
3,0 1925 2065 2205 2340 2470 2590 2695 2845 
3,5 2425 2605 2770 2930 3075 3205 3320 3480 
4,0 2950 3160 5355 353.5 3690 3830 3950 4120 
4,5 3495 3725 3940 4130 4295 4440 4750 
5,0 4050 4305 4535 4735 4910 5060 5190 5385 
6,0 5175 5465 5720 5945 6135 6300 6445 6655 
7,0 6300 6620 6905 7150 7365 7445 7700 7930 
8,0 7425 7780 8090 6360 8590 8685 8950 9200 
9,0 8550 8935 927·5 9·565 9820 9930 10205 10475 

10,0 9680 10095 10460 10770 11045 11270 11460 11745 

h = altura do grão em metros a partir da parte Inferior da antepara divisória. (2) 

L = extensão longitudinal do grão a granel em metros 

12 14 

1040 1050 
1640 1660 
2285 2305 
2925 2950 
3570 3595 
4210 4235 
4850 4880 
5490 5525 

6815 
8055 8105 
9340 9395 

10620 10685 
11905 1197·5 

Para outros valores de h ou L, as cargas devem ser calculadas por tnterpola.çâo ou extrapola.çli.o linear, segundo o caso. 

16 

1050 
1660 
2305 
29·50 
3595 
4240 
4885 
5530 
6825 
8115 
9410 

10705 
11997 

(1) Para converter as cargas dadas acima em unidades inglesas (toneladas por pé), tomar-se-A 1 quilograma por metro, como sendo igual 
a 0,0003 toneladas por pé. 

(2) Quando uma antepara dlvlsória se encontre a um metro ou menos de um alb:nentador ou de uma escotilha, a altura. h é medida. até o nível 
do grão nesse aUmentador ou nessa escotilha. Em todos os outros casos, a altura. é medida atê o convés situado acima ao nfvel da. antepara 
dlvtsórla. 
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c) Distribuição vertical das cargas 

Pode-se supor, caso isso seja necessário, que as cargas totais por unidade 
de comprimento de antepara divisória, dadas nas Tabelas I e n Mima, têm 
uma distribuição trapezoidal em função da altura. Em tais casos, as cargas 
de reação nas extremidades superior e inferior de um elemento estrutural 
vertical ou de um pontalete vertical não são iguais. A carga de reação na 
extremidade superior de um elemento ou de um pontalete vertical sob a 
forma de uma porcentagem da carga total deverá ser retirada das Tabelas 
Ill e IV abaixo: 

B (m) 

(m) h 

1,5 

2 

2,·5 

3 

3;5 

1,5 
2 
2,5 
3 
3,5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

TABELA ill 

AN'TIEPARAS. DIVISóRIAS LONGITUDINAIS COM 
CARGA DE UM Só LADO 

Cargas de reação na extremidade superior do pontalete 
expressa sob forma de porcentagem da carga 

(Tabela I) 

2 3 4 5 6 7 8 

43,3 45,1 45,9 46,2 46,2 46,2 46,2 

44,5 46,7 47,6 47,8 47,8 47,8 47,8 

45,4 47,6 48,6 48,8 48,8 48,8 46,8 

46,0 48,3 49,2 49,4 49,4 49,4 49,4 

46,5 48,8 49,7 49,8 49,8 I 49,8 49,8 

37,3 38,7 39,7 40,6 41,4 42,1 42,6 43,6 44,3 44,8 
39,6 40,6 41,4 42,1 42,7 43,1 43,6 44,3 44,7 45,0 
41,0 41,8 42,5 43,0 43,5 43,8 44,2 44,7 45,0 45,2 
42,1 42,8 43,3 43,8 44,2 44,5 44,7 45,0 45,2 45,3 
42,9 43,5 43,9 44,3 44,6 44,8 45,2 45,2 45,3 45,3 
43,5 44,0 44,4 44,7 44,9 45,0 45,3 45,4 45,4 45,4 
43,9 44,3 44,6 44,8 45,0 45,2 45,4 45,5 45,5 45,5 
44,2 44,5 44,8 45,0 45,2 45,3 45,5 45,6 45,6 45,6 
44,3 44,6 44,9 45,1 45,3 45,4 45,5 45,6 45,6 45,6 
43,3 44,6 44,9 45,1 45,3 45,4 45,5 45,6 45,6 45,6 
44,3 44,6 44,9 45,1 45,3 45,4 45,5 45,6 45,6 45,6 
44,3 44,6 44,9 45,1 45,3 45,4 45,5 45,6 45,6 45,6 

L = extensão longitudinal do grão a granel em metros. 

10 

46,2 

47,8 

46,8 

49,4 

49,8 

45,0 
45,2 
45,2 
45,3 
45,3 
45,4 
45,5 
45.6 
45.6 
45.6 
45.6 
45.6 

Para outros valores de h ou L, as cargas devem ser determinadas por 
interpolação ou extrapolação linear, segundo o caso. 

A resistência das extremidades dos elementos de estrutura ou dos pon
taletes verticais pode ser calculada tendo como parte a carga máxima que 
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cada extremidade eventualmente tenha que suportar. Essas cargas são as 
seguintes: 

Anteparas divisõrias longitudinais 
Carga máxima na parte superior - 50% da carga total corres

pondente da Tabela I 
Carga máxima na parte inferior - 55% da carga total corres

pondente da Tabela I 

Anteparas divisórias transversais 
Carga máxima na parte superior - 45% da carga total corres ... 

pondente, da Tabela II 
Carga máxima na parte inferior - 60% da carga total corres

pondente da Tabela II. 
As espessuras das tábuas horizontais de escora de carga, ferltas de 

madeira, podem também ser calculadas, levando-se em conta a distribuição 
vertical das cargas indicadas nas Tabelas III e IV acima e, nesse caso, será 
utilizada a fórmula: 

na qual 

IOa'\ ~ \1 h~-

t = espess:Ira das tábuas de escora de carga em milímetros 
a = vão horizontal das tábuas de escora de carga, isto é, distância em 

metros entre os pontaletes 
h = altura do grão desde a extremidade inferior da antepara divisória 

em metros 
p = carga total por unidade de comprimento, tirada das Tabelas I e II 

em quilogramas 
k = coeficiente dependente da distribuição vertical da carga. 

Quando se supõe que a distribuição vertical da carga é uniformeisto 
é, retangular, k deve ser tomado como sendo igual a 1,0. Quando a distri
bu!çào for trapezoidal: 

k = 1,0· + 0106 (50 - R) 
fórmula na qual 

R = carga de reação na extremidade superior tirada das Ta;belas tn 
ouW. 

d) Estais ou Escoras 
As dimensões dos estais ou escoras devem ser calculadas de modo que 

as cargas obtidas nas Tabelas I e II dos parágrafos a) e b) precedentes não 
sejam superiores a 1/3 das cargas de ruptura. 

D) Estiva em formação de pires 

Quando se faz a estiva em formato de pires para reduzir os momentos 
de banda, num "compartimento cheio", a profundidade do pires (saucer) 
medida a partir de sua basse até a linha do convés deve ser a seguinte: 

a bordo dos navios cuja boca moldada não ultrapasse 9,1 metros: pelo 
menos 1,2 metros; 



228 DECRETOS LEGISLATIVOS - 1980 

a bordo dos navios cuja boca moldada for igual ou superior a 18,3 me
tros; pelo menos 1,8 metros; e 

a bordo dos navios cuja boca moldada estiver compreendida entre 9,1 e 
e 18,3 metros, a profundidade mínima do pires deve ser calculada por Inter
polação. 

A parte superior do pires (boca} deve ser constituída pela estrutura 
abaixo do convés ao nível da escotilha, isto é, pelas longarinas ou pelas bra
çolas e pelos vaus das extremidades da escotilha. O pires e a escotilha 
situados acima devem ser completamente cheios com sacaria com grão ou 
com outra mercadoria apropriada, separada da superfície do grão a granel 
por lonas ou outro material equivalente e estivada de forma que permaneça 
bem apertada contra as estruturas adjacentes e os vaus (veams) desmon
táveis da escotilha, se os houver. 

E) Estiva com grão a granel 

Em lugar de estivar em formato de pires, cheio de sacaria com grãos 
ou com qualquer outra mercadoria apropriada, pode-se fazê-lo com grãos 
em montes nas seguintes condições: 

a) o formato de pires seja conseguido com um material que sirva 
de forro, aprovado pela Administração, que tenha uma resistência à tração 
de pelo menos 274 kg por tira de 5 cm e provido de um dispositivo apro
priado que permita amarrá-lo no topo; 

bl o materíal previsto no parágrafo a} acima pode ser substituído 
por um material julgado aceitável pela Administração, e que tenha uma 
resistência à tração de pelo menos 1317 kg por tira de 5 cm, sempre que o 
pires seja construído do seguinte modo: 

cintas transversais julgadas aceitáveis pela Administração devem ser 
colocadas no interior do pires formado pelo grão a granel, a intervalos que 
não excedam 2,4 metros. Essas cintas devem ser suficientemente compridas 
para serem esticadas e fixadas no topo do pires; e · 

as cintas devem ser recobertas por tábuas de escora de estiva (dunna
ge}, de espessura igual ou superior a 25 mm ou por outro material apro
priado que tenha uma resistência equivalente, mas de pelo menos 150 ou 
300 mm de largura, colocado no sentido longitudinal, para evitar que o 
material usado para forrar o pires seja cortado ou gasto pelo atrito. 

c) o pires deve ser cheio de grão a granel e fixado no topo. Todavia, 
quando se utilizar um material aprovado em virtude do parágrafo b) acima, 
deverá ser colocada uma quantidade adicional de tábuas no topo do pires, 
antes que o mesmo seja fixado, 8.Q esticarem-se as cintas, C!omprovando 
que o material que envolve o pires o encobre perfeitamente; 

à) caso sejam utilizadas várias folhas de material para forrar o pires, 
elas devem ser reunidas no fundo, seja costurando-as ou colocando-as em 
dobras duplas; 

e) o topo do pires deve coincidir com a parte inferior dos vaus 
(veams) quando estes estiverem no lugar e pode-se colocar mercadorias 
diversas apropriadas, ou grão a granel entre os vaus situados na parte 
superior do pires. 

FJ Fixação das tampas de escotilha dos compartimentos cheios 

Se não houver grão a granel ou outras mercadorias na parte alta de 
um "compartimento cheio", as tampas de escotilha devem ser.- fixadas de 
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um modo apropriado tendo na devida conta o peso e os dispositivos perma
nentes providos para fixação dessas tampas. 

Os documentos de autorização, emitidos em virtude da Regra lO do 
presente Capitulo, devem incluir uma referência ao modo de fixação consi
derado necessário pela Administração que emitir tais documentos. 

SEÇAO II 
Amarração da Carga nos Compartimentos Parcialmente Chelos 

A) Amaração por melo de correias ou cintas 

a) para eliminar os momentos de banda nos "compartimentos par
cialmente cheios", trava-se a carga por meio de correias ou cintas da 
seguinte maneira: 

(i) o grão é carregado e nivelado atê que sua superficie seja 
ligeiramente convexa e cobre-se a mesma com tecidos de anlagem 
para separação, lona ou material equivalente; 

(ii) os tecidos de aniagem para separação e/ou os encerados 
devem se sobrepor pelo menos 1,8 metro; 

(Ui) sobre os tecidos de aniagem ou encerrados devem ser esten
didas duas plataformas continuas formadas por tablados de ma
deira sem acabamento, de 25 mm por 150 e 300 mm, superpostas 
de forma que a plataforma superior, disposta no sentido do com
primento. seja cravada na inferior. colocada transversalmente. Em 
seu lugar, pode-se utilizar uma plataforma continua com tábuas 
de 50 mm de espessura e de pelo menos 150 mm de largura, coloca
das transversalmente de lado a lado do comprimento e espaçados 
no máximo de 2.4 metros. Pode-se admitir plataformas feitas de 
outros materiais desde que tenham sido aceitas pela Administração 
como equivalentes às actma descritas; 

(!v) como cintas, pode-se utilizar cabos de aço de 19 mm de 
diâmetro ou de um diâmetro equivalente, lâminas duplas de aço 
de 50 mm por 1,3 mm com .uma carga de ruptura no mínimo Igual 
a 5. OOOkg ou correntes que tenham uma resistência eaulvalente, 
reunidas e eiltendldas por melo de um tensor de 32 mm. Quando se 
utl!lzar lâmina& de aço, o citado tensor pode ser substituído por 
um guincho para esticamento, usado em conjunção com um braço 
de travamento. com a condição de que se disponha de chaves apro
Priadas para as reguiagens eventuais. Quando são utilizadas lâmi
nas de aço devem ser usadas pelo menos três juntas de aperto para 
segurar as extremidades. Quando são utilizados cabos devem ser 
usados pelo menos quatro grampos para fazer as alças; 

(v) antes do têrmfno do carregamento deve-se fixar as cintas 
ao vigamento por melo de uma manilha de 25 mm ou de grampo 
de resistência equivalente, de modo que ao térmfno do carrega
mento esses dispositivos fiquem situados a cerca de 450 milíme
tros abalxo da superfície do grão; 

(v!) as cintas devem ser colocadas a Intervalos de 2,4 metros 
no máximo, e cada uma delas se apoiará num travessão cravado 
sobre a plataforma longitudinal. Este travessão consiste de uma 
tábua de pelo menos 25 mm por 150 mm, estendido de lado a lado 
do compartimento; e 

(vii) no decorrer da viagem, as lâminas de aço devem ser ins
pecionadas regUlarmente e testadas quando- se fizer necessál'io. 
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B! Dispositivos de sobrestiva 

Quando se utiliza sacos de grão ou qualquer outra mercadoria apropria
da para travamento da carga nos ç'campartimentos parcialmente cheios", 
deve-se recobrir a superfície livre do grão com um tecido de separação ou 
com outro material equivalente ou com uma plataforma apropriada. Essa 
plataforma será constituída de suportes colocados a intervalos de, no máxi
mo, 1 2 metros e de tábuas de 25 milímetros de espessura, colocadas sobre 
esses suportes a intervalos de, no máximo, 100 milímetros. As plataformas 
podem ser construídas de outros materiais que a Administração julgue 
equivalentes. 

C) Grão ensacado 

Os sacos utilizados para o transporte de grãos devem estar em bom 
estado, bem cheios e bem fechados. 

CAPiTULO Vil 
Transporte de Mercadorias Perigosas 

REGRA 1 

Aplicação 

a) A menos que expressamente declarado de outro modo, o presente 
Capitulo aplica-se ao transporte de mercadorias perigosas a bordo de todos 
os navios a que se aplicam as presentes Regras. 

b) As disposições do presente Capitulo não se aplica às provisões de 
bordo, neru ao equipamento dos navios e às cargas específicas dos navios 
para elas especialm>ente construídos· ou inteiram·ente transfQ·rrnados para 
esS'e fim, tais como o.s petroleiros. 

c) o transporte de mercadorias perigosas é proibido, a menos que 
seja efetuado de acordo com as disposições do presente Capitulo. 

d) Para suplementar as disposições do presente Capítulo, cada Go
verno Contratante deve publicar ou fazer publicar, lnstrucões detalhadas 
determinando as condições de embalagem e de .estiva de c,erta:s me,rcado
IIias perigosas ou categorias de mercadoTias perigosas e, principalmente, 
todas as precauções a serem obse!'Vadas por ocasião do seu transporte com 
outras mercadorias. 

RiEGR.A 2 

Classificação 

Cl.assifiea.r-se-ão as mercadorias pertgosa.s na.s seguintes classes: 
Classe I - Explosivos; 
C! asse 2 - Gases comprtmidos, liquefeitos ou di.s.solvldos sob pressão; 
Classe 3 - Líquidos inflamáveis; 
Classe 4.1 - Sólld<J.s inflamáveis; 
Classe 4.2 - Sólidos Inflamáveis ou substâncias SlUSCetiveil! de· com

bustão espontânea; 
Classe 4.3- Sólidos Jnflamáv.eis ou substâncias que, em contato com a 

água, emitem gases inflamáveis; 
Cl..,se 5.1 -Sustâncias comburent.es; 
Classe 5. 2 - Peróxidos orgânicos; 
Classe 6.1 -Substâncias venenosas (tóxicas); 
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Classe 6.2- Substâncias infecciooas; 
Classe 7 - Sub.stâncias r9.<1ioativa.s; 
Cla.sse 8 - Substâncla.s corroslva.s; 

231 

Classe 9 - Substâncias perigosas diversas, isto é, quaisquer outras 
substâncias cuja experiência tenha mostrado 011.1 possa vir a mostrar, que 
aprerentem nm ca.ráter peri-goso tal. que as disposições do presente Capitulo 
devam a elas ser ::tplicadas. 

REG&S 
Embalagem 

a) A embalagem das mercadorias perigosas deve: 

(!) ser feita e em bem bom estado; 

(ii) ser concebida de maneira que as superfícies interiores com 
as quais o conteúdo possa entrar em contato não ~·enham a ser 
perdgx>samente atacada:s por ele; e 

(Iii) ser capaz de suportar os riscos normais do manuseio e d<> 
transpo<rte marítimo. 

bl Quando, para embalagem de líquidos em recipientes, for feito uso 
de um material absol'Vente ou antechoque, esse material deve: 

(i) ser capaz de r-eduzir ao mínimo os riscos apresentados pelos 
referidos líquidos; 

(ii) ser disposto de manei·ra a evitar qualquer movimento e a 
conservar o 11ecipiente completamente envolvido; e 

(iii) ser em quantidade suficiente pa.ra absorver o liquido, tanto 
quanto possível, no caso do recipiente vir a se quebrar. 

c) Os recipientes que contenham líquidos perigosos devem ter uma 
margem de enchimento suficiente, na temperatura de carregamento, para 
levar em conta a mais alta temperatura que possa ser atingida no decorrer 
de nm traa1sporte normal. 

d) Os cilindros ou recipientes para gases sob pressão devem atender 
a norma.s de construção adequadas, ser conveni-entemente testados e con
servados, bem como oorretamente cheios. 

e) Os recipientes vazios que tenham servido ao transporte de merca
dorias perigosas devem ser, eles próprios, tratados como merc9.<1orias peri
gosas, a menos que tenham sido limpos e enxutos ou hermeticamente 
fechados ou arcolhadoo, quando a natureza das substâncias que eles con
tinham permitir que se o faça com segurança. 

REGRA 4 

Marcação e Etiquetagem 

Todo recipiente qu:e contenha mercadorias perigosas deve levar uma 
marca que defina o produto transportado por seu nome técnico exato (o 
nome comercial não é admitido) e uma etiqueta ou marca com estampado 
distintivo indicando claramente a natureza perigos,a: dessas mercadorias. 
Cada recipiente deve ser assim marcado, com exceção dos recipientes que 
contenham produtos químicos em pequenas quantidades e dos carregamen
tos importantes que podem ser estivados, manuseadoo e !cientificados como 
nm único lote. 
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REGRA 5 

Documentos 

a) Em todos os documentos relativos ao transporte de mercadorias 
perigosas, por mar, no.s quais as mercaiClorias são Inencionadas, deve ser 
usado o nome técn1co correto das mesmas (nomes comerciais não d~--em 
ser usados) e ser feita a descrição exata segundo ,. classificação constante 
da Regra 2 do presente capítulo. 

b) Os documentos de embarque, preparados peJos expedidores, devem 
Incluir ou ser acompanhados de um certificado ou de uma declaração 
atestando que a mercadoria ,. ser transportada está cooretamente embalada, 
ma.rcada e etiquetada e que atende às condições exigidas para o transporte. 

c) Todo navio que transporte mercadorias perigosas deve possuir uma 
lista ou maulfesto especial enumerado, de acordo com 1>8 disposições da 
Regra 2 do presente Capítulo, as mercadorias perigosas embarcadas e 
Indicando a sua localização a bordo. Poderá ser us~>do, ao invés dessa lista 
ou manifesto especlal, um p!ano detalhado de carregamento indicM>do 
por classe a localização de todas as mercadorias perigosas a bordo. 

REGRA 6 

Condições de Estiva 

a) As mercadorias perigosas devem ser estivadas de maneira apro
priada e segura, tendo-se em conta a sua na.tureza. As mercadorias incorn
patív,eLs devem ser separadas umas da:s outras. 

b) Os explosivos (exceto munição) que apresentem sérios riscos serão 
arrumados em paióis que devem ser m:mtldos p<>rfeitamente fecll!idos e 
aferrolhados durante a viagem. Esses explosivos devem ser separados dos 
detonadores. Os apa:relhorS elétricos e os cabos existentes em qualquer 
compartimento em que seJam transportados explosivos devem ser conce
bidos e utilizados de maneira a reduzir os risCOS de incêndio ou de explosão. 

c) as mercadorias que emitem vapores perigosos devem ser colocadas 
em local bem ventilado ou sobre o convés. 

dl A bordo de todos os navios que transportem liquidas ou gases 
inflamáveis devem ser tomadas, se necessárias, precauções especiais contra 
Incêndio ou explosão. 

e) As substâncias suscetíveis de se aquecer ou se Inflamar esponta
neamente não devem ser tramsportadas, a menos que tenham sido tomadas 
todas as precauções necessárias para evitar que venha a se declarar um 
Incêndio. 

IWGRA 7 

Explosivos Transportados a Bordo de Navios àe Passageiros 

a) Somente os explosivos abaixo podem ser transportados a bordo de 
na vi os de passageiroS: 

(!) cartuchos e espoletas dotados de dispositivo de segurança; 

(!i) pequeni>S quantidades de explosivos cujo peso liquido não 
exceda 9 quilogramas (ou 20 libras inglesas) no total; 

(iü) sinais de socorro para navios ou aero~aves até o peso total 
de 1.016 quilogramas ou (2.240 libras inglesas); e 
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(h·) fogos de artifício de pouca probabilidade de explodir vio
lentamente (com exceção dos navios que transportem passrugelros 
no convés). 

bJ Não obstante as disposições do parágrafo a da presente Regra, 
quantidade<! m:Uor"" ou tipos diferentes de explosivos podem ser transpor
tados em navios de passageiros a bordo dos qu:Us sejam apllcada;s medidas 
especl:Us de segurança aprovadas pela Administração. 

CAPiTULO VIII 

Navios Nucleares 

REGRA 1 

Aplicação 

As Regras do pre.s.ente Capítulo aplicam-se a todos os navios nuc~eares 
com exc.eção dos navios de guerra. 

REGRA 2 

Aplicação dos outros Capítulos 

As Regras contidas nos outros Capítulos da presente COnvenção apli
cam-se aos navios nucleares sob reserva da.s mod.Hicações previstas pelo 
presente capítulo. 

REGRA 3 
Isenções 

Um navio nuclea:r não pode, em nenhuma circunstância, ser isento das 
prescrições de qualquer uma das Regras da presente Convenção. 

REGRA 4 

Aprovação da Instalação do Reatar 

o projeto, a construção e as normas de inspeção e montagem da 
instalação do reator devem ser julgados satl.sfatórios pela Administra
ção e por ela aprovados. Eles devem levar em conta as limitações que 
são Impostas ;,., vistorias em virtude da presença de radiação. 

REGRA 5 

Adaptação da Instalação do Reatar ds Condições de Serviço a Bordo 

A Instalação do reator deve ser projetada em função das condlçãe<! 
particulares do serviço a bordo do na vi o em todas as circunstâncias, nor
mais ou excepcionais, da navegação. 

REGRA 6 
Proteçdo contra a Radiação 

A Administração tomará as medidas necessárias para assegurar a au
sência de riscos não razoáveis, provenientes da radiação ou de qualquer 
outra causa de origem nuclear, tanto no mar como no porto, para a tri
pulação, passageiros, populações, vias navegáveis e reservas de allmentação 
ou de água. 

REGRA 7 
Dossiê de Segurança 

a) Um Dosslê de Segurança será elaborado para permitir a avaliação 
das condições da instalação de energia nuclear e de segurança do navio 
para assegurar a Inexistência de riscos não razoáveis provenientes da ra-
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diação ou de qualquer outra causa de origem nuclear, tanto no mar como 
no porto, para tripulação, passageiros, populações, vias navegáveis e re
servas de alimentação ou de água. Esse Do.ssiê deve ser submetido ao 
exame da Administração para fins de aprovação. Ele deve ser sempre 
mantido em dia. 

b) O Dossiê de Segurança deve ser posto com suficiente antecedência 
à disposição dos Governos Contratantes dos países que um navio nuclear 
pretenda visitar, para que eles possam avaliar da segurança do navio. 

REGRA 8 
Manual de Operação 

Deverá ser elaborado um completo e detalhado Manual de Operação 
contendo, em proveito do pessoal, informações e diretivas para auxiliar, 
no exercício de suas funções, a resolver todas as questões concernentes 
à operação da instalação nuclear e que tenham uma importância especial 
no que tange à segurança. F&e Manual de Operação deve ser submetido 
ao exame da Administração para fins de aprovação. Ele deve ser sempre 
mantido em dia e um seu exemplar deve ser conservado a bordo do navio. 

REGRA 9 

Vistorias 

A15 vistorias de navios nucleares devem satisfazer as prescrições apli
cáveis da Regra 7 do Capitulo I ou das Regras 8, 9 e lO desse mesmo Capi
tulo, exceto na medida em que essas vistorias sejam limitadas pela exis
tência de radiações. Além disso, as vistorias devem satisfazer a todas as 
prescrições especiais do Dossiê de Segurança. Elas devem em todos os 
casos, não obstante as disposições das Regras 8 e 10 do Capítulo I, ser 
levadas a efeito com uma freqüência de, pelo menos, uma vez por ano. 

REGRA lO 
Certificados 

a) As disPosições do parágrafo a da Regra 12 do capitulo I e da 
Regra 14 desse mesmo Capítulo não aplicam aos navios nucleares. 

b) Um certificado, chamado "Certificado de Segurança para Navio 
de Passageiro.s, Propulsão Nuclear", deve ser emitido após a in.speção e 
vistoria de um navio nuclear de passageiros que tenha satisfeito às pres
crições dos Capítulos ll-1, ll-2, III. IV e VIII. e a quaisquer outras pres
crições das presentes Regras que sejam aplicáveis. 

c) Um certificado, chamado "Certificado de Segurança para Navio de 
Carga, Propulsão Nuclear", deve ser emitido após a lnspeção e vistoria 
de um navio nuclear de carga que tenha satisfeito às prescrições relativas 
a vistorias de navios de carga contidas na Regra 10 do Capitulo I, bem 
como às prescrições dos Capítulos II-1, II-2, m, IV e vm e quaisquer 
outras prescrições das presentes Regras que sejam aplicáveis. 

à) Os "Certificados de Segurança para Navio de Passageiros, Propul
são Nuclear" e os "Certificados de Segurança para Navio de Carga, Pro
pulsão Nuclear" devem estabelecer que: "Que o navio, que é um navio de 
propulsão nuclear, satisfaz a todas prescrições do Capitulo vm da con
venção e atende ao Dossiê de Segurança aprovado para o navio". 
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e) Os "Certificados de Segurança para Navio de Passageiros, Propul
são Nuclear" e os "Certificados de Segurança para Navio de Carga, Pro
pulsão Nuclear" serão válidos por um período que não exceda doze mese.s. 

f) Os "Certificados de Segurança para Navio de Passageiros, Propul
são Nuclear" e os ''Certificados de Segurança para Navio de Carga, Pro
pulsão Nuclear" devem ser emitidos pela Administração ou por qualquer 
pessoa ou organização por ela devidamente credenciada. Em todos os 
casos, a Administração assume inteira responsabilidade pelo Certificado. 

Rl!lGRA II 

FiscaliZação Especial 

Em acréscimo à fiscalização estipulada na Regra 19 do Capitulo I, os 
navios nucleares podem ser objeto, antes da entrada nos portos dos Go
vernos Contratantes bem como no interior desses portos, de uma fiscaliza
ção especial que tem por objetivo verificar se o navio possui um certifi
cado de Segurança para Navio de Propulsão Nuclear válido e se não apre
senta risco não razoável proveniente de radiação ou de qualquer outra cau
sa de origem nuclear, tanto no mar como no porto, para as pessoW~ em
barcadas a.s populações, as vias navegáveis e as reservas de alimentação 
ou de água. 

Rl!lGRA 12 

Acidentes 

No caso de qualquer acidente de natureza a gerar um perigo para o 
meio ambiente, o Comandante de um navio nuclear deve imediatamente 
informar à Administração. O Comandante deve, também, avisar à.s auto
ridades governamentais competentes do país em cujas águas o navio se 
encontre ou cujas águas o navio penetra nas condições de avariado. 

APi:NDICE 

Modelo de Certificado de Segurança para Navios de Passageiros 
CERTIFICADO DE SEGURANÇA PARA NAVIO DE PASSAGEIROS 

{Pais) 
(Timbre Oficial) 

mn• 
P""' ----- viagem tnterna.clonal 

uma cu:rta. 
Expedido em virtude das disposições da 

CONVENÇAO lNTERNACIONAL PAitA SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA NO MAR, 1974 

Nome Indicativo Po.-to Tone-
do do navio de lagem (número 

Na.v1o ou letras) tnscrl.çA.o bruta 

o Governo 

Eu, abaixo assinado 

(Eventualmente) Condi- Da.ta. em que ções das viagens autort-
zadas de acordo com a a quilha :rot 

batida {ver a. Regra. 27 (c) {vU) NOTA abaixo) do Capitulo ID 

{Nome) Certi!ica 

(Nome) Certifico 

I. Que o navio acima mencionado foi devida.mente vistoriado de acordo com as 
disposições da convenção acima citada.. 

II. Que na vistoria .!!:e constatou que o navio satisfaz às prescrições das Regrn.s 
anexas à mencionada convenção no que concerne: 

(1) à estrutura, às caldeiras principais e auxiliares, aos outros recipientes sob pressão 
e às m.á.qutna.s; 
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(2) aos arranjos e detalhes rela.tlvos à compartlmentagem estanque; e 

(3) às segUintes linhas de carga. de subdivisão: 

L1nb.as de carga de subdivisão A preencher, quando os 
determinadas e marcadas no Boroa timentos, destlnad.oe aos 

com par~ 
passagel-

costado a meia-nau •os, compreendam os seguintes vo-
livn> lumes que podem ''" ocupados 

(Regra 11 do Capitulo n-1) por passageiros ou carga. 

c. 1 .......... ................ 
c. 2 .......... ................ 
c. 3 .......... ················ 

rrr. Que oa meios de salvamentos são suficientes para um número total mâ.ximo 
de . : . ..... pessoas, a saber: 

...... , ..... embarcações sa.J.va.-vidas (incluindo . . . . . . . . embarcações a motor) capa-
zes de acomodar . . . . . . . . pessoas, e .... , ... , .. , embarcações salva-vidas a motor pro
vide-s de lnstalaçti.o Tadlotelegràica e holoote (lncluidas no nUmero total de embarcações 
88J.va-vidas acima mencionado) e .......... , , embarcações salva-vidas a motor providM 
unicamente de holofote (também tncluidas no número total de embarcações salva-vidas 
aclrna mencionado), exigindo ... , .... tripulantes ha.bllitados; 

............ balsas salva-vidas, para as quais são exigidos dispositivos de Is.nçamento 
na água de um tipo aprovado, capazes de acomodar . . . . . . . . pessoas; 

. . . . . . . . . . . . balsas salva.-vidas, para. as quais não são exigidos dispositivos de lan-
çamento na água de um tipo aprovado, capazes de acomodar pessoas; 

aparelhos tlutuantes capazes de suporta> 

bóias sa.lva.-vt.da.s; e 

coletes sa.Iva-Vidas. 

........ pessoas; 

IV. Que as embarcações salva.-vidas e as balsas salva-vidas estão equipadas de 
acordo com as disposições das Regras. 

V. Que o navio está provido de um aparelho lança-retenlds.S e de um apa.relho 
portátU de rádio para embarcações e balsas salva-vidas, de acordo com as prescrições 
das Regras. 

VI. Que o na.vio atende às prescrições dtts Regras no que concerne às 1natalaç6es 
radJotelegráticas, a saber: 

Horas de escuta por operador .............. , ........... , .. , . 

Número de operadores .................................. , ... . 

Equipado com auto-alarme? ................................ • 

Equipado 

Equipado 

com uma lnstalaçi!.o principal? ............. , ... . 

com uma instalação de reserva? ................. . 

O transmissor prtnctpal e o de reserva são eletricamente 
separados ou conjugados? ............................. .. 

Equipado com l'ad.iogon16metro? ............................ . 

Equipado com equipamento rádio para "hom1ng" na fre-
qüêncla de socorro em ra.dlotele!onta.? ............. , .... . 

Equipado com radar? , ...................................... . 

NWnero de passageiros para o qual este Cert1!1ea.d.o to1 ex-
pedido •..•••••......•........•......••.•.......•.....•..•• 

Prescrições 
àa8 

Begra.s 

Dl.sposiç6es 
ezlstentu 
a bordo 

VII. Que as instalações radtotelegrâ.ficas para embarcações .salva-vidas a. motor 
e/ou o aparelho portátil de rádio para embarcaçOes e balsas salva-vidas, se exl.Btente, 
tunctonam de acordo com as dispOS1ç6es das Regras, 
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vm. Que o navio satl..s!a.z às precrlçOes das Regras no que concerne aos dLspositivos 
de detecção e de extinção de incêndio, ao radar, ao ecobatimetro e à agulha glroscóptca, 
e que está provido de luzes e marcas de navegação, escada para pré.tlco, assim. como de 
meios para emJt1r sinais sonoros e de socorro, de acordo com as disposições da.a Regras e 
também as do Regulamento Interna.ctona.l para. Evitar Abalroamento no Mar, que esteja 
em vigor. 

IX. Que o navio atende a. todas as outras prescrlç6es das Regras na medida em 
que elas lhe são ap11cá.ve1s. 

Este Certificado é expedido sob a autoridade do Governo ... 

g vé.J.ido até 

Expedido no •. , ................. , em ...... de .................... de 19 ... . 

(Aqui é colocado o timbre ou a assinatura da 
autoridade encarregada de expedir o Certificado). 

Caso assinado, o seguinte parágrafo deve ser acrescentado: 
(Timbre) 

O abaixo assina.do declara que está. devidamente autorizado pelo dito Governo a 
expedir este Certificado. 

(Assinatura) 

NOTA - Serã suficiente indicar o ano em que a quilha t'oi batida ou em que o navio 
estava em estágio stmllar de construção, exceto para. 1952, 1965 e o ano da 
entrada em vigor da Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana 
no Mar, 1974, casos em que deve constar a data exata. 

No caso de um navio que sofreu obras de conversão nos termos da Regra I (b) (i) 
do Capitulo Il-1 ou da Regra 1 (a) (i) do Capitulo n-2 da Convenção, deve constar a 
data em que t'oram iniciados os trabalhos de conversão. 

MocJ.elo de Certificado de Segurança de Construção para Navios de Carga 

CERTIFICADO DE SEGURANÇA DE CO:NSTRUÇAO PARA NAVIO DE CARGA 
(Timbre Oficial) 

(Pais) 
Expedido em virtude das disposições da 

OONVENÇAO INTERNACIONAL PAnA SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA NO MAR, 1974 

Nome Indicativo 
do do Navio 

Navio (Número ou Letras) 

o Governo 

Eu, abaixo assinado 

Porto Tonelagem 
de 

Inscrlçllo 
Bruta 

Data em que a quilha 
roi Batida 

(ver a NOTA .Abalx:o} 

(Nome) Certifica 

(Nome) Certifico 

Que o navio acima mencionado foi devidamente vistoriado de acordo com as dl.B
poslções da Regra 10 do Capitulo I da Convenção acima referida, e que a vistoria de
monstrou serem satisfatórias, sob todos os aspectos, as condições do casco, das máquinas 
e do equipamento, tais como são definidos na Regra acima citada. e que o navio atende 
às prescrições do CapitUlo II-1 e do CapitUlo II-2 que lhe são aplicáveis (Outras que 
nl.o as relacionadas com os aparelhos extintores de incêndio e com os planos cte combate 
a incêndio). 

Este Certlflcado é expedido sob a autoridade do Governo .......................... . 

:d: válido até ....................................................................... . 

Expedido no ... , .. , ......... , em ...... de .. , .............. de 19 ... . 

(Aqui é colocado o timbre ou a assinatura da. 
autoridade encarregads de expedir o Certlflcado) . 
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Caso assinado, o seguinte parágrafo deve ser acrescentado: 
(Timbre) 

O abaixo assinado declara que está devidamente autorizado pelo dito Governo a 
expedir este Certlticad.o. 

(Assinatura) 

NOTA - Será suficiente indicar o ano em que a quilha foi batida ou em que a navio 
estava em estágio simUar de construção, exceto para 1952, 1965 e o ano da 
entrada em vigor da Convenção Internacional para sa.Ivaguarda da Vida Hu
mana no Mar, 1974, casos em que deve constar a data exata. 

Modelo de Certificado de Segurança de Equipamento para Navios de Carga 
CERTIFICADO DE SEGURANÇA DE EQUIPAMENTO PARA NAVIO DE CARGA 

(Timbre Oficial) 

Expedido em virtude das disposições da 
(Pais) 

CONVENÇAO INTERNACIONAL PARA SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA NO MAR, 1974 

Nome Indicativo Porto Tonelagem Data em que a quilha 
do do Navio de foi Batida 

NaVio (N""umero ou Letras) Inscrição Bruta. (ver a NOTA Abaixo) 

O Governo 

Eu, abaixo assinado 

(Nome) Certlfica. 

(Nome) CertlUco 

I. Que o navio acima mencionado fol vistoriado de acordo com as diSposições da 
ConvençlO acima referida. 

II. Que na. vistoria se constatou que os meios de salvamento sã.a suficientes para. 
um número total máximo de ............ pessoas, a eaber: 

em.barcaç6es salva-vidas a bombordo, capazes de acomodar pessoas; 

. . . . . . . . . . embarcações salva-vidas a boreste, capazes de acomodar pessoas; 

.......... embarcações salva-vidas a motor (incluídas no total de embarcações acima 
mencionado), compreendendo .... , ..... embarcações salva-vidas a motor providas de uma 
instalação radtotelegrãfica e de l.llil holofote e .......... embarcações salva-vidas a motor 
providas unicamente de holofote; 

....... , .. ba.lsa.s salva-vidas, pa:ra as quais são exigidos dispositivos de lançamento 
na água de um tipo aprovado, capazes de acomodar ........ pessoas; 

. . . . . . . . . . balsas salva-vidas, pa:ra as quais não são exigidos dispositivos de lança
mento na. água de um tipo aprovado, capazes de acomodar . . . . . . . . . . pessoas; 

bóias salva-vidas, e 

coletes salva-vidas. 

m. Que as embarcações salva-vidas e as balsas salva-vidas estão equipadas de acordo 
com as disposições das Regras anexadas à Convenção. 

IV. Que o navio está provido de um aparelho lança-retenidas e de um aparelho 
portátil de rádio para embarcaçóes e balsas salva-vidas, de acordo com as prescrtç6es 
das Regras. 

V. Que na. vistoria se constatou que o navio satisfaz às prescrições da dita Con
venção, no que concerne aos dlspositivoa de extinçA.o de incêndio e aos planos de com
bate a incêndio, ao ecobatfmetro e à agulha giro.scóptca, e que está provido de luzes 
e marcas de navegação, escada para prático, assim como de meios para emitir sinats 
sonoros e de socorro, de acordo com as disposições das Regras e também as do Regu
lamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar, que esteja em vigor. 
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VI. Que o navio atende a todas as outras prescrições das Regras na medida em que 
elas lhe $Ao aplicáveis. 

Este Certificado é expedido sob a autoridade do Governo 

Ê válido até ............................................... . 

Expedido no .............•••... , em . . . . . . de ..•.•...... , . , . . . . . . . de 19 ... 
(aqui é colocado o timbre ou assinatura da 

autoridade encarregada de expedir o certificado.) 
(Timbre) 

Caso a.ssJnado, o seguinte pa.rágralo deve ser acrescentado: 

O abaixo assinado declara que está devidamente autorizado pelo dito Governo a 
expedir este Certificado. 

(A8stnatura) 

NOTA - Será suficiente indicar o ano em que a quilha foi batida ou em que o 
navio estava em estágio slmllar de construçlio, exceto para 1952, 1965 e o ano 
da entrada em vigor da Convenção Internaclona.l para Salvaguarda da Vida 
Humana no Mar, 1974, casos em que deve constar a data exata. 

Modelo de Certificado de Segurança Radlotelegrâ.tica para Navios de Carga 

CE.ItTIF'ICADO DE SEGURANÇA RADIOTELEGRAFIOA PARA NAVIO DE CARGA 
(Tlmt-re Ottctal) 

(Pais) 
Expedido em virtude das disposições da 

CONVENÇAO INTERNACIONAL PARA SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA NO MAR, 1974 

Nome Indicativo 
do d.O NaVio 

Navio (Número ou Letras) 

Eu, abaixo assinado 

o Governo 

Porto Tonelagem 
de 

Inscrição Bruta 

Data em que a quJlha 
foi Batida 

(ver a NOTA Abaixo) 

(Nome) Certifico 

(Nome) Oertiftca 

I. Q11e o navio acima mencionado atlsfa.z às disposições das Regras anexadas à 
suprac.ltada Convenção no que concerne à radiotelegrafia e ao radar: 

H~ras de escuta por operador ........... . 

Número de operadores ................................. , , , .. . 

Equipado com auto-alarme? ......... , ...... , . , .. , .. . 

com uma instalação principal? , .... , " .... Equipado 

Equipado com uma instalação de reserva? ..... , ...... , .... . 

O tranSlhissor principal e o de reserva sA.o eletrtcamente 
separados ou conjugados? .. , ...... , ....... , .. , . , ..... , , , . 

Equipado com radlogon10metro? , ............ , . , ............ , . 

Equipado com equipamento rádio para "homing" na fre· 
qüêncta de socorro em rac:uotele!onla? ...... . 

Equipado com radar? , , .. , . , , , .. , .. , . , , ..... , .. , ... , ....... . 

Prescrições ..... 
Regras 

DisposiçOes 
existentes 

a bordo 

II. Que as instalações radiotelegráficas para embarcações salva-vidas a motor e/ou, 
ee existente, o aparelho portá.tU de rádio para embarcações e balsas salva-vidas, tun
ctonam conforme ai dtsposlç6es das Regras. 
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Este Certi!icado é expedido sob a autoridade do Governo , ............. , , , .......... . 
:S: válido até 

Expedido no ............ , , em . . . . . . de ..... , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 19 ... . 
(Aqui é colocado o timbre ou a assinatura da 

autoridade encarregada de expedir o Certi!tcado.) 
(Timbre) 

Caso assinado, o seguinte parágrafo deve ser acrescentado: 

O abaixo assinado declara. que está. devidamente autorizado pelo dito Governo a 
expedir este Oerti!icado. 

(Assinatura) 

NOTA - Será suficiente indicar o ano em que a quilha foi batida ou em que o navio 
estava em es&á.gio similar de construção, exceto para 1952, 1965 e o ano da 
entrada em vigor da Convenção Internacional para Salvaguarda. da Vida Humana 
no Mar, 1974, casos em que deve constar Q data exata. 

Modelo de Certificado de Segurança RadiotelefOnica para Navios de Carga 

CERTIFICADO DE SEGURANÇA RADIOTELEFONICA PARA NAVIO DE CARGA 
(Timbre oticial) 

Expedido em virtude das diSPOSições da 
OONVENÇAO INTERNACIONAL PARA SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA NO MAR, 1974 

Nome Indicativo I do do NaVlO 
Navio (Número ou Letras) 

I 
O Governo 

Eu, abaixo assinado 

Porto Tonelagem 
de 

Inscrição Bruta 

Data. em que a quilha 
foi batida 

(ver a NOTA Abaixo) 

(Nome) Certifica 

(Nome) Oerti!ico 

I. Que o navio acima citadO satla!az. às disposições de.s Regras anexadas à Con
venção Internacional supracitada no que concerne à ra.d.iotelefonia: 

Prescrições Disposições exiStentes 

das Regras a bordo 

II. Que o funcionamento do aparelho portátil de rádio para embarcações e balsas 
salva-vidas, se existente, satisfaz às disposições das citadas Regras. 

Este Certificado é expedido sob a autoridade dO Governo . . . . . . . . . . . . . ....... , . 
:1!: vAlido até ................................................................... . 
l!lxpedido no ............... , .•..... , em . . . . . . de .................. , . de 19 ... . 

(AqUi é colocado o timbre ou a assinatura da 
autoridade encarregada de expedir o Certificado.) (Timbre) 

Caso assinado, o seguinte parágrafo deve ser acrescentado: 
O abaixo assinado declara que está devidamente autorizado pelo dito Governo a ex

pedir este Certl!icado. 
(Assinatura) 

NOTA - Será. suficiente indicar o ano em que a quilha foi batida ou em que o navio estava 
em estágio simtlar de construção, exceto para 1952, 1965 e o ano da entrada 
em vigor da. Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no 
Mar, 1914, casos que deve constar a data exata. 
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Modelo de Certificdo de Isenção 
CERTIFICADO DE I$ENÇAO 

Expedido em virtude das dispoSições da. 

241 

(Pais) 

CONVENÇAO INTERNACIONAL PARA SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA NO MAR, 1974 

Nome Indicativo do Navio Porto de Tonelagem 
do Navio (Número ou Letras) Inscrlçâo Bruta 

O Governo 

Eu, abaixo assinado 

(Nome) Certifica 

(Nome) Certifico 

Que o navio acima mencionado está iSento, em virtude da Regra . , .•• , . . do Ca-
pitulo ........ das Regras anexadas à supracitada Convenção, da aplicação das prescrições 
de (1) ........ da Convenção para a.s viagens de ........... , .. para ................. . 

(Indicar aqui as cond1ç6es, caso existam, sob as quais o Certificado de Isenção é 
concedido). 

Este Certificado é expedido sob a autoridade do Governo ................... , ...... . 
Ê vflltdo até ....................................................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Expedido no .................... , .. , em . . . . . . de , ....... , , . . . . . . . . . . de 19 ... . 

(Aqui é colocado o timbre ou a assinatura da 
autoridade encarregada de expedir o Certificado.) 

Caso assinado, o seguinte parágrafo deve ser acrescentado: 
(Timbre) 

O abai.Xo assinado declara que está devidamente autorizado pelo dito Governo a ex
pedir este Certi!lcado. 

(Assinatura) 
(1) Indicar aqui as referências aos Capítulos, Regras e parágra.!os. 

Modelo de Certilicado de Segurança para Navios de Passageiros, Propulsão Nuclear 
CERTIFICADO DE SEGURANÇA PARA NAVIO DE PASSAGEIROS, 

P.ROPULSAO NUCLEAR 
(Timbre Oficial) 

Expedido em virtude das disposições da 

CONVENÇAO INTERNACIONAL PARA SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA NO MAR, 1974 

Nome Indicativo Porto Tone-

do do NaviO de lagem (Número 
NaViO ou Letras) Inscrição Bruta 

O Governo 

Eu, abaixo assinado 

Eventualmente) 
COndições das viagens Data em que a 
autorizadas de acordo qu1lha foi Batida 

com a Regra 27 (ver a NOTA 
(C) (vil) do Abaixo) 
capitulo m 

(Nome) Certifica 

(Nome) Certifico 

I. Que o navio acima mencJonado !ol devidamente v.lstor.lado de acordo com as 
d1sposlç6es da supracltada Convenção. 

II. Que o navio, tratando-se de um na.vio nuclear, satisfaz a to<1as as prescrições 
do CapitUlo vnr da Convenção e está de acordo com o Dossiê de Segurança para ele 
aprovado. 
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m. Que na vistoria se constatou que o navio satisfaz às prescrições das Regras 
anexas à. mencionada Convenção no que concerne: 

(1) à estrutura, às caldeiras principais e auxiliares, aos outros recipientes sob presaAo 
e àS máquinas; 

{2) aos ananjos e deta.lb.es relativos à compartlmentagem estanque; e 

(3) às seguintes linhas de carga de subdivisão: 

A preencher quando os compar· 
Linhas de carga de subdivisão Borda. timentos destinados aos 
determtnadas e marcadas no passageiros compreendam os 

costado a meia-nau Livre seguintes volumes que podem 
(Regra 11 do Capitulo II-1) ser ocupados por 

passageiros ou carga. 

c. 1 ............ ···················· 
c. 2 . . . . . . . . . . . . ···················· 
o. 3 ............ .................... 

IV. Que os meios de salva.mento sâo suficientes para um número total máximo de 
pessoas, a saber: 

. , , . , . . . . . embarcações salva-vidas (incluindo , ... , . . . embarcações a motor) capa. 
zes de acomodar , , .. , ... pessoas, e . , ...... embarcações salva-vidas a motor providos de 
instalação radiotelegráfica e holofote (incluidas no número total de embarcações salva·vidas 
acima mencionado) e ..... , . . embarcações salva-vidas a motor providas unicamente 
de holofote (também incluídas no número o total de embarcações salva-vidas acima meneio· 
nado), exigindo . , , ..... tripulantes habUltados; 

...... , . , , balsas salva-vid.as, para as quaiS são exigidos diSpositivos de lançamento 
na. água de um tipo aprovado, capazes de acomodar . . . . . . . . pessoas; 

, , , ...... , balsas salva-vidas, para as quais não sAo exigidos diSpositivos de lança. 
mento na água de um tipo aprovado, capazes de acomodar , . , . . . . . pessoas; 

..... , , . . . aparelhos nutuantes capazes de suportar . . . . . . . pessoas; 

.. , • , ... , . bóias salva-vidas;e 

.......... coletes salva~ vidas. 
V. Que as embarcações salva-vidas e as balsas salva-vidas estã.o equipadas de acordo 

com as disposições das Regras. 

VI. Que o navio está provido de um aparelho Iança-retenldaa e de um aparelho 
portátil de rádio para embarcações e balsas salva~vtdas, de acordo com as prescrições 
das Regras. 

vn. Que o navio atende às prescrições das Regras no que concerne às instalações 
radiotelegráficas, a saber: 

Horas de escuta por operador ......... , .... , .............. . 

Número de operadores ............. , ...................... , .. 

Equipado com auto-alarme? ............................... . 

Equipado com uma instalação principal? ............... . 

Equipado com uma instalação de reserva? 

O transmissor principal e o de reserva são eletricamente se-
parados ou conjugados? ........ , ...... , ......... , ...... . 

Equipado com radiogoniômetro? ........................ , .. . 

Equipado com equipamento rádio para "homtng" na fre· 
qüêncht de socorro em radiotelefonia? ........ , . , .... . 

Equipado com radar? ............... , .............. , , .. , .... . 

Número de passageiros para o qual este Certl.fica.d.o foi ex~ 
pedido .............................................. , .... . 

Prescrições 
dos 

RegTW; 

Disposições 
eXistentes 

• b<mlo 
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vm. Que as instalações rac:Uotelegráficas para embarcações salva-vidas a motor etou 
o a,.pa.retho portátil de rádio para. embarcaç6es e balsas salva-v.ldas, se existente, fun
cionam de acordo com as disposições das Regras. 

IX. Que o navio satl..sfaz às prescrições das Regras no que concerne aos disposltl· 
voa de detecção e de extinção de incêndio, ao radar, ao ecobatimetro e à agulha giros
cóplca e que está provido de luzes e marcas de navegação, escada para prático, assim 
como de meios para emitir inais sonoros e de socorro, de acordo com as disposições 
das Regras e também a do Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no 
Mar, que esteja em vigor. 

X. Que o navio atende a todas as outras prescrições das Regras na medida em que 
elas lhe são aplicáveiS. 

Este Certificado é expedido sob a autoridade do Governo 

É válido até ....... , ...... , .......... , .................. , ... , .. , ..... , ... , ............. . 

Expedido no ....................... , ern .. , , . . de . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 19 •••. 

(Aqui é colocado o timbre ou a assinatura da 
autoridade encarregada de expedir o Certificado (Timbre) 

Caso assinado, o seguinte parãgrafo deve ser acrescentado: 

O abaixo assinado declara que está devidamente autorizado pelo dito Governo a ex~ 
pedir este Certificado (Asainatura. 

NOTA - Será suficiente indicar o ano em que a quilha !o! batida ou em que o navio estava 
em estâ.glo similar de construçA.o, exceto para 1952, 1965 e o ano da entrada 
em vigor da Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no 
Mar, 1974, casos que deve constar a data exata, 

No caso de um navio que sofreu obras 
(1), do Capitulo II~1 ou da Regra 1 (a) 
constar a data em que foram iniciados os 

de conversão nos termos da. Regra. 1 (b) 
(i) do CapitUlo II-2 da Convenção, deve 
trabalhos de convemA.o. 

Modelo de Certificado de Segurança pata navios de carga, propulsão nuclear 

CERTIFICADO DE SEGURANÇA PARA NAVIO DE CARGA, PROPULSAO NUCLEAR 
(Timbre Oficial) 

(Pais) 
Expedido em virtude das disposições da 

CONVENÇAO INTERNACIONAL PARA SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA NO MAR, 1974 

Nome Indicativo Porto Tonelagem Data em que a quilha 
do do Navio de foi Batida 

Navio (Número ou Letras) InscrtçAo Bruta (ver a NOTA Abaixo) 

O Governo (Nome) Certifica 

Eu, abaixo assinado (Nome) Cert1ftco 

I. Que o navio acima mencionado foi devidamente vistoriado de acordo com as 
disposições da supracitada Convenção. 

II. Que o navio, tratando~se de um. navio nuclear, satisfaz a todas as prescrições 
do Capítulo Vlli da Convenção e está de acordo com o DossJê de Segurança aprovado 
para ele. 

III. Que na vistoria se constatou que o navio satlsfaz às prescrições da Regra lO 
do Capitulo I da COnvenção, no que concerne a.o casco, às máquinas e ao equipamento, 
e que está de acordo com as prescrições do Capitulo II-1 e do Capitulo II-2 que lhe 
sl\o aplicáveis. 

IV. Que os meios de salvamento são suficientes para um número total mâxim.o de 
pessoas, a saber: 

embarcações salva-vidas a bombordo, capazes de acomodar 

....... embarcações salva-vidas a bOreste, capazes de acomodar 

pessoas; 

pessoas; 



244 DECRETOS LEGISLATIVOS - 1980 

..... , .. , . embarcações salva-vtdas a motor (lncluidas no total de embarcações acima 
mencionadas), compreendendo . , . . . . . . embarcações salva-vidas a motor providas de 
uma instalação radiotelegrá:rtca e de um holofote e . . . . . . . . embarcações salva-vidas a 
motor providas unicamente de holofote; 

. . . . . . . . . . baLsas salva-vidas para as quais são exigidos dispositivos de lançamento 
na é.gua de um tipo aprovado, capazes de acomodar ........ pessoas; 

...... , ... balsas salva-vidas para as quais não são exigidos dispositivos de lança-
mento na água de um tipo aprovado, capazes de acomodar . . pessoas; 

.......... bóias salva-vidas; e 

coletes salva-vidas. 
V. Que as embarcações salva-vidas e as balsas salva-vidas estão equipadas de acordo 

com as disposições das Regras anexadas à ConvençOO. 

VI. Que o navio está provido de um aparelho Iança-retenidas e de um aparelho por
tátU de rádio para. embarcações e balsas salva-vidas, de acordo com as prescrições das 
Regras. 

VII. Que o navio atende às prescrições das Regras no que concerne às instalações 
radiotelegráficas, a saber: 

Horas de escuta por operador .............................. . 

Número de operadores ....................................... . 

Equipado com auto-alarme? ................................ . 

Equipado com uma instalação principal? 

Equipado com uma. tnsta.laçâ.o de resena? 

O transmissor principal e o de reserva são eletricamente se-
parados ou conjugados? ...................... , .......... , 

Equipado com radlogoniômetro? ............. , ...... , ...... , , 

Equipado com equipamento rádio para "homing" na fre-
qUência de socorro em radiotele!onia.? .... , ........ , .. , 

Equipado com radar? ..... , . , , ... , , .............. , ..... . 

Prescrições 
das 

Regra• 

Disposições 
existentes 
a bordo 

VIII. Que as instalações radiotelegráficas para embarcações salva-vldaa a motor etou, 
se existente, o aparelho portátil de rádio para embarcações e balsas salva-vidas, fun
cionam conforme as disposições das Regras. 

IX. Que na vistoria se constatou que o navio satisfaz às disposições da citada Con
venção, no que concerne aos dispositivos de extinção de incêndio, ao radar, ao ecoba
tfmetro e à agulha giroscópica. e que está provido de luzes e JJl&l'cas de navegação, .,;cada 
para prático, assim como de meios para emitir sinais sonoros e de socorro, de acordo 
com as disposicões das Regras e também as do Regulamento Internacional para Evitar 
Abalroamentos no Mar, que esteja em vigor. 

X. Que o navio atende a todas as outras prescrições das Regras, na medida em 
que elas são aplicáveis. 

Este Certificado é expedido sob a autoridade dO Governo .. , ... , .............. , .... . 

1!: vâlido até ........................................................................... . 

Expedido no ....................... , em • . . . . . de .................. , , de 19 .. . 

(Aqui é colocado o timbre ou a assinatura da 
autoridade encarregada de expedir o Certificado.) 

Caso assinado, o seguinte parágrafo deve ser acrescentado: 

O abaixo assinado declara que está devidamente autorizado 
pedir este Certificado. 

(Timbre) 

pelo dito Governo a. ex

(Assinatura.) 

NOTA - Será suficiente indicar o ano em que a quilha tol batida ou em que o navio estava 
em estágio similar de construção, exceto para 1952, 1965 e o ano da. entrada 
em vigor da. Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana. no 
Mar, 1974, casos que deve constar a data exata, 
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RESOLUÇ6ES ADOTADAS PELA CONFEJUtNCIA INTERNACIONAL 
DE 1974 SOBRE A SALVAGUARDA DA 

VIDA HUMANA NO MAR 

RESOLUÇAO 1 

Ampla Revisão da Convenção Internacional para Salvaguarda 
da Vida Humana no Mar, 1974 

A CONFERli:NCIA 
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TENDO CONCLUíDO a Convenção Internacional para Salvaguarda da 
Vida Humana no Mar, 1974, para substituir a Convenção Internacional para 
Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1960, 

OBSERVANDO que as mudanças substanciais nas disposições técnicas 
da Convenção de 1960, agora incorporadas à Convenção de 1974, foram li
mitadas: 

(a) às emendas à Convenção de 1960 que foram adotadas pela As
sembléia da Organização Marítima Consultiva Intergovemamental; e 

(b) às novas Regras recomendadas pela Assembléia para Inclusão na 
Convenção de 1974, 

RECONHECENDO a necessidade de uma ampla revisão das dispo
sições técnicas da Convenção de 1974 para refletir os desenvolvimentos 
tecnológicos, 

RECONHECENDO também que a Convenção de 1974 estabelece no 
Artigo VIII procedimentos aperfeiçoados para emendas a fim de permitir 
que tais disposições técnicas revistas sejam adotadas e postas em vigor 
de um modo expedito, 

TOMANDO NOTA do trabalho que está sendo levado a efeito ou pro
jetado pelo Comitê de Segurança Maritlma da Organização com vistas a 
uma ampla revisão da Convenção de Salvaguarda. 

CONVIDA a Organização a prosseguir com seu trabalho neste campo 
como um assunto de alta prioridade, de modo que as disposições técnicas 
da Convenção de 1974 possam ser revistas, tanto quanto necessário, com 
especial referência aos Itens abrangidos pelas recomendações do Apêndice 
que se segue. 

~NDIOE 

Recomendações para Promover a M elhorta das Regras 
Internacionais para Salvaguarda da Vlda Humana 

nc Mar 

1. Estabilidade dos Navios em Estado Intacto 

A OON:F'ERENOIA, 

OBSERVANDO: 

(a) que a "Recomendação sobre Estabilidade em Estado Intacto para 
Navios de Passageiros e de Carga com menos de 100 metros de Compri
mento", adotada pela Resolução A.167 (ES. fVJ da Assembléia da Organi
zação e emendada pela Resolução A.206 (VII) , pode nem sempre ser 
apropriada, principalmente em relação aos novos tipos de navios de projeto 
e construção recente; e 
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(b) que, em alguns casos, podem ser exigidas disposições especiais a 
respeito da estabilidade em estado Intacto de navios de comprimento Igual 
ou superior a 100 metros, 

RECOMENDA que sejam tomadas medidas para a formulação de nor
mas internacionais melhoradas sobre a estabilidade de navios em estado 
intacto, levando em conta, "inter alia", as forças externas que afetam o 
navio em mar aberto, as quais podem fazê-lo emborcar ou levá-lo a 
ângulos de banda inaceitáveis. 

2. Compartimentagem de Navios que não sejam Navios de Passageiros 

A CONFERil:NCIA, 

OBSERVANDO diferentes práticas em vários países e as disposições da 
Convenção Internacional sobre Linhas de Carga, 1966, e da Convenção In
ternacional para Prevenção da Poluição por Navios, 1973, na medida em 
que estão elas relacionadas com a compartimentagem de navios que não 
sejam na v los de passageiros, 

SENDO DE OPINIAO que deveriam ser adotados os mesmos critérios 
em matéria de salvaguarda da vida humana no mar, na medida do possível, 
em relação a todas as pessoas a bordo dos navios~ quer se trate de passa
geiros ou de membros da tripulação, 

RECOMENDA que sejam envidados esforços para a formulação de 
requisitos internacionais sobre compartimentagem de navios que não sejam 
navios de passageiros, tendo atenção, "inter alia", à compatibilidade de tais 
requisitos com as condições práticas de serviço. 

3. Regras de Proteção Contra Incêndio para Navios 

A CONFERil:NCIA, 

OBSERVANDO: 

(a) que as regras de proteção contra incêndio para navios de carga, 
exceto os petroleiros, e para os navios d-e passageiros que transportem no 
máximo 36 passageiros, são ainda, sob muitos aspectos, lnsat!Jlfatórias e 
deverão ser melhoradas; e 

(b) que as regras de proteção contra incêndio para os novos tipos de 
embarcações e para os navios para fins especiais estão ainda em estudo, 

RECOMENDA que sejam levadas a efeito medidas adicionais para 
inserir regras completas de proteção contra incêndio aplicáveis a esses 
tipos de na vi os. 

4. Equipamentos Salva-Vidas 

A CONFERil:NCIA, 

OBSERVANDO que o Comitê de Segurança Marítima da Organização 
decidiu que seria levado a efeito, com prioridade, uma revisão total do 
Capitulo III da Convenção e que já foram iniciados os trabalhos prepara
tórios para tal revisão, 

CONCORDANDO com as decisões tomadas pelo Comitê de Segurança 
Marítima sobre este assunto, 

RECOMENDA que este trabalho deverá ser terminado o mais cedo 
possível. 
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5. Máquinas Principais de Propulsão 

A CONFERENCIA, 
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OBSERVANDO os aumentos das dimensões e da potência dos navios, 
bem como da complexidade e da potência das máquinas, 

RECONHECENDO a importância de máquinas principais de propul
são dignas de confiança, de modo a assegurar a segurança da navegação, 
principalmente durante a manobra, 

RECOMENDA um trabalho continuo no aperfeiçoamento de Regras 
correspondentes relativas à construção, controle e manutenção das má
quinas principais de propulsão. 

6. Compartimentos de Máquinas periodicamente Desguarnecidos 

A CONFERl:NCIA, 

OBSERVANDO o crescente uso da automação nos navios, 

CONSIDERANDO a dependência da segurança do na vi o da eficiência e 
confiança do equipamento em causa, assim como a redução do número 
de tripulantes resultante da automação nos navios, 

RECOMENDA que sejam elaborados requisitos de segurança, cobrindo 
todos os aspectos das Instalações automatizadas e telecomandadas, e que 
seja dada especial atenção à determinação do número mínimo de tripulantes 
necessários para lidar com situações de emergência. 

7. Navios Nucleares 

A CONFERl:NCIA, 

OBSERVANDO o progresso da engenharia nuclear, a experiência de 
propulsão nuclear e o esperado aumento na utilização da propulsão nuclear 
nos navios, 

RECOMENDA a revisão das disposições pertinentes da Convenção a 
respeito de navios nucleares. 

8. Medidas de Segurança Aplicáveis a Determinados Tipos de Navios 
A CONFERl:NCIA, 
LEVANDO EM CONTA o desenvolvimento de certos tipos de navios 

aos quais não são aplicáveis as disposições da Convenção para navios de 
passageiros ou de carga, ou para os quais essas disposições não são ade
quadas ou apropriadas, 

RECONBECENDO a necessidade de futuras modlilcações na Convenção 
a esse respeito, 

RECOMENDA que seja dado prosseguimento à elaboração e aper
feiçoamento de requisitos especificas de segurança dos navios para fins 
especiais, dos novos tipos de embarcações, dos navios que transportem 
produtos químicos e gases liquefeitos a granel e outros novos tipos de 
navios. 

9. Unificação das Definições e Disposições em Convenções e Nonnas 
Diferentes. 

A CONFERl:NCIA, 

OBSERVANDO que a Convenção para Salvaguarda da VIda Humana 
no Mar, 1974, e outras Convenções e Normas elaboradas sob os auspícios da 
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Organização contém, em relação ao mesmo assunto definições e disposições 
diferentes, 

RECOMENDA que sejam envldados contínuos esforços para conseguir 
a unificação das definições e disposições utfiizadas no mesmo contexto em 
documentos diferentes. 

10. Fusão de Convenções 

A CONFEru:NCIA, 
OBSERVANDO os objetivos comuns da Convenção Internacional para 

Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1974, e da Convenção Internacional 
sobre Linhas de Carga, 1966, a respeito da segurança no mar, 

RECOMENDA que sejam envidados esforços para fundir essas Con-
venções. 

11. Transporte de Mercadorias Perigosas 

A OONFER1!:NCIA, 

OBSERVANDO o rápido incremento no transporte de mercadorias peri
gosas por diferentes métodos de transporte, 

COMPREENDENDO a necessidade de assegurar o transporte seguro e 
econômico de mercadorias perigosas pela unificação das regras nacionais, 
regionais e internacionais que governam o transporte, a armazenagem e a 
manutenção de mercadorias perigosas por todos os meios de transporte, 

RECOMENDA que a Organização continue seu trabalho em coope
ração com outras organizações internacionais interessadas e, em particular, 
com o Comitê de Peritos das Nações Unidas sobre o Transporte de Merca
dorias Perigosas, com vistas à adoção de uma especifica Convenção In
ternacional sobre o Transporte de Mercadorias Perigosas por todos os 
Meios de Transporte, na primeira oportunidade que se apresentar. 

RESOLUÇAO 2 

Procedimento Rápido para Emenda e Entrada em Vigor da 
Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida 

Humana no Mar, 1974 
A CONFER1!:NCIA, 

ESTANDO CIENTE de seus principais objetivos como estabelecidos na 
Resolução A.304 (VIII) da Assembléia da Organização Marltima Consultiva 
Intergovemamental, 

TENDO EM CONTA o parágrafo a) do Artigo I da Convenção Inter
nacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar. 19'74, pelo qual os 
Governos Contratantes comprometem-se a tornar efetivas as disposições 
da Convenção e do seu Anexo, 

OBSERVA com especial Interesse o Artigo VIII da Convenção, o qual 
estabelece um procedimento simplificado para pôr em vigor as futuras 
emendas, às disposições técnicas do Anexo à Convenção, 

COMPREENDE que a eficácia desse procedimento para emendas de
pende em grande parte da existência, no escalão nacional, de procedimen
tos para rápida aceitação das emendas, 

INSTA junto aos Estados para que se tornem Partes da Convenção o 
mais cedo possível e que ponham em vigor emendas posteriores a ela com 
um mínimo de demora. 
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RESOLUÇAO 3 

Direito de Voto no Comité de Segurança Marítima 
por ocasião da Adoção de Emendas 

A CONFEMNCIA, 
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=oRDANDO que um dos principais objetivos da Conferência era 
incorporar procedimentos aperfeiçoados para emendas numa nova Con
venção que deveria substituir a Convenção Internacional para Salvaguarda 
da Vida Humana no Mar, 1960, 

TENDO CONCLUíDO a Convenção Internacional para Salvaguarda 
da Vida Humana no Mar, 1974, para substituir a Convenção de 1960, 

OBSERVANDO que as disposições do Artigo VIII da Convenção de 
1974 pennitem que as emendas à Convenção sejam adotadas por uma 
maioria de dois terços dos Governos Contratantes presentes e votantes 
no Comitê de Segurança Marítima da Organização Marítima Consultiva 
Intergovernamental, sejam eles Membros ou não da Organização, 

OBSERVANDO que a Assembléia da Organização em sua Quinta Sessão 
Extraordinária decidiu pela Resolução A. 317 (EfL Vl que a organização 
consideraria emenda à Convenção da Organização a fim, "inter alia", de 
estabelecer que o Comité de Segurança Marítima da Organização poderia 
seguir os procedimentos de voto como estabelecido em outras Convenções, 
quando exercendo funções a ele conferidas por tais Convenções, 

RECONHECENDO que a interpretação da Convenção da Organização 
é, de acordo com o Artigo 55 dessa Convenção, prerrogativa da Assembléia 
da Organização, 

RECOMENDA que a Assembléia exerça essa prerrogativa por ocasião 
da interpretação da Convenção da Organização de modo a permitir ao 
Comitê de Segurança Marítima seguir o procedimento de votação para 
adoção de emendas ã Convenção de 1974, como estabelecido no seu 
Artigo VIII. 

RESOLUÇAO 4 

Recomendações da Conteréncla de Salvaguarda de 1960 
e Resoluções da Assembléia da Organização relativas 

às Regras da Convenção Internacional para Salvaguarda 
da VIda Humana no Mar, 1974 

A CONFE:MNOIA, 

TENDO EXAMINADO rapidamente as recomendações da Conferéncia 
Internacional sobre Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1960, 

CHAMA a atenção dos Governos Contratantes para as Recomendações 
que ainda são aplicáveis, 

RECOMENDA que deverá continuar a ser dada consideração, dentro 
da Organização ou em cooperação com outras organizações Interessadas, 
àquelas Recomendações que tenham somente sido parcialmente Implemen
tadas e que, na implementação dessas Recomendações, sejam levados em 
conta os desenvolvimentos que tenham tido lugar desde a Conferência 
de 1960, 

RECOMENDA AL~ DISSO que os Governos Contratantes, quando 
estiverem Implementando a Convenção para Salvaguarda da Vida Humana 
no Mar, 1974, deverão ter em conta todas as Resoluções pertinentes ado-
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tadas pela Assembléia da Organização e, em particular, aquelas que es
clarecem, suplementam ou ampliam as cllsposições técnicas da Convenção 
de 1960 que ainda são aplicáveis, tais como as Resoluções A.123(Vl, 
A.163(ES.IVJ, A.166 (ES.IVJ, A.167 (ES.IVJ, A.206 (VII), A. 210 (VIIJ, 
A.211 (VIIJ, A.214 (VII), A.215 (VII), A.266 (VIII) e A.270 (VIII), rela
clonadas aos Capítulos II-I e II-2, 

INSTA os Governos Contratantes interessados a aceitar, como um equi
valente à Parte B do Capitulo II-1 da Convenção de 1974, as "Regras 
sobre Compartimentagem e Estabilidade de Navios de Passageiros como 
um Equivalente à Parte B do Capitulo II da Convenção Internacional 
para Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1960", adotada pela Assem
bléia da Organização pela Resolução A. 265 (VIU) , quando aplicadas Inte
gralmente. 

RESOLUÇAO 5 

Recomendação sobre o Uso de um Sistema de Unidades 
na Convenção Internacional para Salvaguarda da 

Vida Humana no Mar, 1974 

A CONFERJ!:NCIA, 

ESTANDO DE ACORDO que no futuro somente um sistema de unidades 
deverá ser usado na Convenção para Salvaguarda da Vida Humana no 
Mar, 

RECONHECENDO que na atual conjuntura é impraticável eliminar as 
unidades britânicas da Convenção Internacional para Salvaguarda da 
Vida Humana no Mar, 1974, 

RECOM!ENDA que a Organização em seus futuros trabalhos deverá ter 
em mente que é desejável que os valores sejam expressos somente em 
unidades do sistema métrico e os valores de unidade expressos em números 
arredondados onde tal possa ser feito sem prejuízo das normas existentes 
ou práticas comercialmente aceitas, 

CONVIDA a Organização a estudar também o "Sistema Internacional 
de Unidades" com vistas à sua utilização na Convenção para Salvaguarda 
da Vida Humana no Mar, !974, como e quando for apropriado. 

DOCUMENTO 3 

RlECOMENDAÇOES APLICAVEIS AOS NAVIOS NUCLEARES 

NOTA: nas Recomendações que se seguem, a expressão 44a presente 
Convenção'' significa a Convenção Internacional para Salvaguarda da 
Vida Humana no Mar, 1974. Chama-se a atenção para as Regras concer
nentes a navios nucleares que figuram no Capitulo vrn da presente 
Convenção. 

1. Princípios Gerais de Segurança dos Navios Nucleares 

(a) Dado que um acidente que afete as partes não nucleares de um 
navio nuclear, tal como avaria no mecanismo de governo, incêndio ou 
colisão, etc., é suscetível de pór em perigo a instalação nuclear, é desejável 
que essas partes ofereçam a máxima segurança possível. Em geral, todo 
navio nuclear deverá satisfazer às prescrições da presente Convenção, da 
Administração interessada e de uma sociedade classificadora credenciada. 
Os elementos e as instalações, tais como compartimentagens estanques, 
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dispositivos de proteção contra incêndio, instalação de esgoto de porão, 
aparelhos de combate a incêndio, instalações elétricas, aparelhos de gover
no, dispositivo de marcha à ré, dispositivo de estabilidade e auxílios à 
navegação deverão ser objeto de cuidados especiais, para assegurar ao 
navio uma proteção adequada que reduza ao mínimo os riscos de acidentes 
que possam atingir a instalação nuclear. Deverão ser estudados os dossiês 
de acidentes no mar, ocorridos com navios de semelhantes dimensões, a 
fim de se tomarem todas as medidas para prevenir o risco de uma liber
tação incontrolada de substâncias radioativas ou tóxicas em caso de aci
dente da mesma natureza. 

(b) Deverá ser dada especial atenção à resistência geral das estruturas 
dos navios nucleares, assim como à resistência local das estruturas que se 
encontrem no interior e em torno do compartimento do reatar. 

(c) Todo navio nuclear deverá continuar a flutuar e conservar uma 
estabilidade suficiente quando, pelo menos1 dois quaisquer compartimentos 
principais estanques contíguos sejam alagados, em todas as condições pre
vistas de carga. 

(d) O sistema de proteção contra incêndio e a estanqueidade devem 
satisfazer a normas pelo menos equivalentes às normas mais elevadas 
prescritas na presente Convenção. 

2. Prescrições Gerafs Relativas à Instalação Nuclear 

(a) Deverá ser provado, por meio de cálculos e de experiências, que 
a instalação nuclear e o seu invólucro são dotados de tais propriedades 
que garantem, nos limites das possibilidades práticas, o máximo de pro
teção contra qualquer acidente ou deficiência que resulte numa irradiação 
excessiva, no mar ou no porto, para as pessoas embarcadas, populações, 
vias navegáveis e reservas de alimentos ou de água. 

(b) A instalação do reatar deverá ser concebida de modo a impedir 
qualquer reação em cadeia não controlada, em todas as condições previ
síveis de operação e de acidente, incluindo o caso de afundamento do 
navio. 

(c) Um navio nuclear equipado com um aparelho de propulsão com 
um único reatar cujo grau de segurança não tenha sido provado, deverá 
será provido de uma instalação de propulsão de emergência capaz de per
mitir o movimento do navio numa velocidade que assegure a sua capacidade 
de manobra. Tal instalação de propulsão de emergência deverá, quando o 
navio navegar em águas territoriais, estar pronta a entrar imediatamente 
em ação. 

(ct) A instalação de propulsão nuclear deverá ser tal que assegure 
possibilidades de manobra equivalentes às de um navio do mesmo tipo 
com propulsão convencional. 

(e) As prescrições relativas aos elementos de reserva e emergência 
concernentes à parte convencional da instalação nuclear deverão estar de 
acordo com as que estão em vigor para os navios convencionais análogos. 

Os elementos dos sistemas de reserva e de emergência de tipo nuclear 
deverão ser estudados e desenvolvidos em função do gênero de instalação 
nuclear utilizada. 

{f) Quando os sistemas de reserva são indispensáveis para a operação 
com toda segurança da instalação nuclear, eles deverão ser separados 
dos sistemas principais de modo a dar o máximo de proteção em co.so 
de acidente. 
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(g) Deve ser provida uma fonte de energia de emergência capaz de 
alimentar os elementos necessários para, com segurança, parar o reatar e 
mantê-lo em condições de segurança. 

(h) O compartimento do reator não deverá conter quaisquer mater!a.ls 
inflamáveis que não sejam aqueles cujo emprego se faz necessário na 
instalação do reator. 

(i) Não deverão ser usados no reator materiais suscetíveis de entrar 
em reação química com o ar ou a água, de uma maneira perigosa, a 
menos que se possa demonstrar que, ao sistema considerado, foram in
corporados dispositivos de segurança apropriados. 

(i) O reator e sua aparelhagem devem ser concebidos para funcionar 
satisfatoriamente nas condições de serviço no mar, tendo-se em conta as 
posições, acelerações e vibrações do navio. 

(k) Os sistemas de refrigeração do reatar devem permitir remover com 
toda a segurança o calor residual do reator e evitar o estabelecimento de 
uma temperatura excessiva em todos os casos previsíveis de funcionamento 
e de aCidente, sob todos os ãngulos de caimento e banda para os quais 
o navio permanece estável. Uma falha do dispositivo de evacuação do 
calor residual não deverá resultar na liberação de quantidades perigosas 
de substâncias radloativas ou tóxicas fora do invólucro do reatar. 

(l) O reator deverá ser provido de dispositivos apropriados de coman
do, de proteção e de medida. 

(m) Os dispositivos de comando e de medida necessários devem ser 
concebidos de modo a permitir o comando da instalação do reator do exte
rior do invólucro. 

3. Proteção e Invólucro da Instalação do Reatar 

(a) A instalação do reator deverá ser disposta, protegida e solidamen
te fixada, de modo a reduzir ao mínimo os riscos de avarias em caso de 
acidente de na vi o. 

(b) A instalação do reator deverá ser provida de Invólucros, sistemas 
ou outros dispositivos destinados a impedir, em caso de avarias sobrevindas 
a um dos elementos, a liberação de quantidades perigosas de substâncias 
radioativas ou tóxicas nos compartimentos de serviço e de habitação e 
no meio circundante do navio. Esses invólucros, sistemas ou dispositivos 
exteriores devem ser submetidos a testes apropriados para fazer prova de 
seu funcionamento satisfatório em todos os casos previsíveis de acidentes. 

(c) Os invólucros, sistemas ou dispositivos devem ser localizados de 
modo a reduzir ao mínimo as avarias suscetíveis de resultar de uma 
colisão ou encalhe. Na construção escolher-se-à, no limite das possibilidades 
práticas, traçados que facilitem o desembarque do reatar ou de suas partes 
essenciais em caso de perda do navio. Mas as disposições tomadas para este 
efeito não devem, em caso algum, prejudicar a segurança do reatar em 
serviço normal. 

(d) Devem ser providos dispositivos que assegurem que Incêndios que 
se produzam no interior ou exterior da instalação do reator não sejam 
de natureza a ameaçar a integridade dos invólucros, sistemas ou disposi
tivos utilizados, ou a eficácia da irtstalação para interromper o funciona
mento do reatar e mantê-lo em condição de segurança, 

4. Blindagem e Proteção contra as Radtaç6es 

(a) Qualquer Instalação nuclear deverá ser equipada com uma blinda
gem que assegure, de modo correto, a proteção biológica das pessoas pre-



SENADO FEDERAL 253 

sentes a bordo, ou que se encontrem nas vizinhanças imediatas do navio, 
contra os efeitos nocivos das radiações, tanto nas condições normais de 
operação como em caso de acidente. O nível máximo admissível de ra
diações nos compartimentos de habitação e de serviço deverá estar de 
acordo com as normas internacionais que serão estabelecidas. 

(b) Devem ser estabelecidas para todos os navios nucleares Instruções 
concernentes à condução e manutenção, destinadas a assegurar uma pro
teção apropriada contra a radiação. A administração deverá verificar 
periodicamente o conhecimento que, dessas instruções, tem o pessoal que 
mantém ligações com a instalação nuclear. 

(c) Os aparelhos de detecção da radiação devem ser localizados em 
locais apropriados e devem dar o alarme no caso em que a radiação ul
trapasse um nível de segurança predeterminado. 

5. Resfduos Radtoatlvos 

(a) Devem ser providos dispositivos especiais para armazenar provi
soriamente, se necessário, com segurança e para alijar com segurança 
todos os resíduos radioativos sólidos, líquidos ou gasosos. 

(b) Os sistemas de alijamento desses resíduos devem ser providos de 
dispositivos de monitorização que devem dar alarme e, se necessário, 
intervir caso a radiação ultrapasse um nível de segurança predetenninado. 

(c) Os níveis mãxlmos admissivels de radiação para alijamento dos 
resíduos em alto-mar deverão estar de acordo com as normas internacio
nais que venham a ser estabelecidas. 

6. Reabastecimento de Combustível Nuclear e Manutenção 

(a) As operações para recarregar o reator devem ser efetuadas ex
clusivamente em locais convenientemente equipados para tal fim. 

(b) Devem ser tomadas disposições para assegurar que as operações 
de descarga, as operações para recarregar, as de serviço e manutenção 
sejam efetuadas sem expor o pessoal a uma radiação que ultrapasse a 
dose admissível e sem liberar para o meio circundante perigosas subs
tâncias radloatlvas ou tóxicas. 

7. Pessoal 

O Comandante, os oficiais e os membros da tripulação de um naVio 
nuclear devem possuir as habilitações apropriadas e ter recebido o trei
namento correspondente a suas responsabilidades e às suas funções, de 
acordo com as disposições tomadas pela Administração. Esse pessoal deve 
igualmente receber instrução sobre as precauções a serem tomadas em 
matéria de proteção contra a radiação. 

8. Manual de Operação 

O Manual de Operação deverá fornecer instruções detalhadas sobre 
os métodos a serem seguidos para efetuar todas as operações relativas 
aos diversos dispositivos e sistemas, tanto nas condições normais de fun
cionamento como nos casos de acidente. Deverá igualmente conter pres
crições relativas à conservação de registras apropriados sobre o funcio
namento do reatar, e níveis de radiação, alijamento de resíduos e testes 
e inspeções pertinentes à segurança da instalação do reatar. 

9. Dosslê de Segurança 

(a) O Dosslê de Segurança deverá conter informações suficientemente 
detalhadas para permitir ao pessoal qualificado apreciar o grau de segu-
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rança do navio e de sua instalação nuclear, incluindo as normas e proce
dimentos utilizados, e determinar se a primeira entrada em funcionamento 
e a operação normal será feita com toda segurança. Os pontos caracte
rísticos que deverão figurar no Dossiê de Segurança são: descrição do 
navio, do reatar e do sistema de propulsão; estudo da condução nas 
condições normalmente encontradas no mar, nos portos e em casos de 
emergência; descrição do comando do reatar, do invólucro de segurança, 
da proteção contra as radiações, do alijamento de resíduos rad1oativos, 
da operação para recarregar o reato r, dos elementos que constituem os 
sistemas de reserva e de emergência, dos procedimentos de teste, das dis
posições tomadas concernentes ao pessoal e seu treinamento, assim como 
uma estima dos acidentes previsíveis mostrando que os riscos foram re
duzidos ao mínimo. O Dossiê de Segurança deverá indicar que a instalação 
do reatar não apresenta perigo anormal para a tripulação, passageiros 
ou público, as vias navegáveis e reservas de alimento ou de água. 

{b) Não se deverá considerar que o conteúdo do Dossiê de Segurança 
se limite às informações propostas neste texto, devendo ser do conheci
mento de todos os dados suplementares, de caráter específico, que se 
façam necessários. Um Dossiê completo deverá ser redigido por ocasião 
da primeira instalação de um tipo de reatar num navio de dado tipo. No 
que concerne a reatares da segunda geração e de gerações posteriores 
para navios, cuja prova de funcionamento e de segurança tenha sido 
feita, a aceitação poderá repousar num estudo analítico das modificações 
introduzidas em relação aos modelos anteriores. 

1 O. Difusão de Prescrições 

Os Governos Contratantes devem publicar todas as prescrições espe
ciais que formularem quanto à chegada de navios nucleares na proximi
dade de seus portos, sua entrada e estadia nesses portos. 

11. Controle Especial 

Quando a segurança do navio nuclear e de sua instalação nuclear tiver 
sido devidamente estabelecida, as medidas seguintes serão, em geral, adequa
das para determinar se as suas condições de funcionamento oferecem 
toda segurança: 

(a) exame do diário de bordo relativo ao comportamento da Instalação 
nuclear durante um periodo razoável que pode Ir de uma semana a um 
mês, Incluindo a estadia no último porto visitado; 

(b) verificação do fato de que a Instalação nuclear atende às condições 
prescritas e de que têm sido efetuadas todas as verificações periódicas exi
gidas pelo Manual de Operação; 

(cJ verificação do fato de que o nivel de radiação emitida nas zonas 
interiores e nos arredores do navio, acessíveis ao pessoal de terra, não ultra
passe o nível máximo admissivel que é previsto no Manual de Operação. 
Esta verificaçáo pode ser efetuada pelo exame dos registras de bordo ou 
por medidas executadas independentemente; 

(d) determinação da quantidade e do grau de radioatividade dos resí
duos armazenados a bordo, pelo exame dos registras de bordo ou por medi
das executadas independentemente: verificação dos procedimentos e planos 
de alijamento; 

(e) verificação do fato de que o dispositivo de proteção e o Invólucro 
da instalação do reator estão Intactos e de que qualquer operação prevista, 
que implique a abertura de uma fenda no invólucro, seria feita nas con
dições de execução de acordo com as prescrições do Manual de Operação; 
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(/) verificação do fato de que os dispositivos e equipamentos conven
cionais bem como os de emergência, cuja segurança de funcionamento é 
essencial para a navegação em água restritas, estão em boas condições 
de funcionamento. 
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COmandante Z. Turan 
COmandante G. Caner 

O Governo da União das Repúblicas Soc!s.Jistas Soviéticas 

Senhor A. Ko'e.snitohenko 
Senhor V. K. Dubchak 
Doutor V. Dorin 
Senhor A. Andreev 
Senhor B. Antipov 
Senhor Y. Ateerov 
Senhor N. I. Glukhov 
Senhor V. A. Zabrodsky 
Senhor Y. Ilin 
Senhor L. Kovchegov 
COmandante E. Lukyanov 
comandante M. ovanesov 
Senhor D. Sokolov 
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O Governo da Repúbllca Oriental do Uruguai 
Sua Excelência o Senhor J. D. Dei Campo 
Sehora N. MacCo!l de ilha 
Senhor A. Cozes 

O Governo da Repúbi!ca da Venezuela 
Sua Excelência o Doutor Pérez de La Cova 
Comandante C. A. Porras 
Senhor R. Hernández 
Comandante G. Nout 

Organização Internacional do Trabalho 
Senhor H. F. Rossettl 

União Internacional de Telecomunicações 
Senhor R. Petit 

Câmara Internacional da Marinha Mercante 
Contra-A'mirante P. W. W. Graham 
Coman~ante B. G. H. M. Baynham 
Senhor W. Walch 
Senhor R. A. Hall 

Comissão Eletrotécnica Interna:cional 
Senhor G. O. Watson 
Senhor w. Croon 

Confederação Internacional dos Sindicatos Livres 
Senhor A. G. Selander 

Associação Internacional de S!nallzação Marítima 
Comandante D. A. G. Dickens 
Oomandante P. F. Maoon 
Senhor N. F. Matthews 

Comitê Internooional Râdio-Marítimo 
Senhor J. D. Parker 
Oomandante R. G. Swall<>w 

A.ssociação Internacional de Sociedades Cla.s.sificadoras 
Senhor A. Tsybulln 
Senhor R. P. Harrison 
Senhor H. Hormann 

Fórum Marítimo Internacional das Companhias de Petróleo 
Senhor c. A. Walder 
Senhor I. E. Le Coe<! 
Com<tndante A. Thompson 

A.ssociação Internacional de Práticos Maritlmos 
Oomandante J. A. Edmondson 
Comandante C. A. Rhodes 
Senhor E. Eden 
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Comitê de Tecnologia Marinha para os Recursos Oceânicos 
Capitão-de-Fragata M. B. F. Ran.ken 

Associação de Transporte Aéreo Intern~teional 
Senhor L. Lee 

Convidados Especlai.s 
Slr Gilmour Jenldns, KCB, KBE, MC 

Presidente da Conferência InternaC'ional, de 1960, para a Sal
vaguarda da Vida Humana no Mar. 

Senhor William Graham, CB, CBE 

Secretário-Geral da Conferência Internacional, de 1960 para a 
vaguarda da Vida Humana no Mar. 
Senhor Dennis C. Haselgrove 

Presidente do Comitê de Redação da Conferência Internacional, 
de 1960, para Salvaguarda da Vida Humana no Mar. 

Contra-Almirante P.S. Pagonis 
Presidente do Comitê de Transporte de Grãos, Minerais e Car
gas a Granel da Conferência Internacional, de 1960, para a Sal
vaguarda da Vida Humana no Mar. 

Senhor A. W. Clarke, OBE 

Presidente do Comitê de Transportes de Mercadorias Perigosas 
da Conferência Internacional de 1960 para a Salvaguarda da Vida 
Humana no Mar. 

SEJCIRETARIADO DA CO~CIA 

Secretário-Geral 

Senhor C. P. Srlvastava 

Secretário-Geral Adjunto 
Senhor J. Quéguiner 

Secretário Exeeut!vo 
Senhor A. Saveliev 

Conselheiro Jurídico 
Senhor T. Mensah 

Secretário Executivo Adjunto 
Senhor Z. Sdougos 

Secretário de Comitê 
Senhor Y. Sasamura 

Secretário de Comitê 
Senhor T. Busha 

Secretário de Comi tê 
Senhor J. Jens 
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Secretário de Comitê 
Senhor L. Goll 

Secretário óe COmitê 
Senhor W. de Goede 

Assistente do Secretário Executivo 
Senhor G. Cipolla 

Assistente do Secretário do COmitê 
Senhor B. Okamura 

Assistente do Secretário Executivo 
Senhor A. Spa&Sky 

Assistente do Secretário de COmitê 
Senhor H. Wardetmann 

Assistente do Secretário Executivo 

Senhor C. Zimmerli 

Assistente do Secretário de Comitê 
Senhor J. Thompson 

Diretor da Divisão de Conferências 
Senhor H. Mallet 

Serviço de Relações Públicas 
Senhora A. Maldrum 

Serviços de Documentos 
Senhorita R. Herad 

Serviço de Conferências 
Senhorita R. Cadet. 
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Faço saber que o Congresso Nadonal aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 12, DE 1980 

Aprova o te:rto do Decreto-Lei n? 1. 708, de 30 de outubro 
de 1979, que "altera o art. 1P do Decreto-Lei n9 1. 237, de 12 de 
setembro de 1972". 

Artigo único - 11: aprovado o texto do Decreto-Lei no 1. 708, de 
30 de outubro de 1979, que "altera o art. 19 do Decreto-Lei n9 1.237, de 
12 de setembro de 1972". 

Senado Federal, 17 de abril de !980. - Luíz Viana, Presidente. 

DCN, 18 abril 1980, s II. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 1Q, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NQ 13, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 707, de 30 de outubro 
de 1979, que "modifica os Decretos-Leis n.05 1.312, de 1974; 
1.460, de 1976; 1.1562, de 1977; e 1.651, de 1978". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei nQ 1. 707, de 
30 de outubro de 1979, que "modifica os Decretos-Leis n."" 1. 312, de 1974; 
1.460, de 1976; 1.562, de 1977; e 1.651, de 1978". 

Senado Federal, 17 de abril de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
---
DON, 18 abr. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 1Q, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO Nq 14, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 709, de 31 de outubro 
de 1979, que "dispõe sobre o pagamento d.a gratificação de pro
dutividade, nos casos que menciona, e dá outras provitMncias". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 709, de 
31 de outubro de 1979, que "dispõe sobre o pagamento da gratificação 
de produtividade, nos casos que menciona, e dá outras providências". 

Senado Federal, 25 de abril de 1980. - Luiz Viana. Presidente. 

DON, 18 abr. 1980, e. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 1Q, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 15, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 710, de 31 de outubro 
de 1979, que "estende a gratificação de produtividade aos casos 
que especifica e dá outras provid~ncias". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 710, de 
31 de outubro de 1979, que "estende a gratificação de produtividade aos 
casos que especifica e dá outras providências". 

Senado Federal, 25 de abril de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

DON, 26 abr. 1980, &. II. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 16, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 711, de 12 de novembro 
de 1979, que "autoriza o parcelamento da Taxa Rodoviária Onica 
e dá outras providências". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 711, de 
12 de novembro de 1979, que "autoriza o parcelamento da Taxa Rodoviá
ria única e dá outras providências". 

Senado Federal, 25 de abril de 1980. - Luiz ViatW, Presidente. 

DON, 26 abr. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 17, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 713, de 19 de novembro 
de 1979, que "dispõe quanto ao imposto de renda devido na 
fonte sobre rendimentos dn trabalho assalariado". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 713, de 
19 de novembro de 1979, que "dispõe quanto ao imposto de renda devido 
na fonte sobre rendimentos do trabalho assalariado". 

Senado Federal, 25 de abril de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

DON, 26 abr. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 18, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 712, de 14 de novembro 
de 1979, que "dispõe sobre a arrecadação das contribuições ao 
Instituto do Açúcar e do Alcool e dá outras providências". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 l. 712, de 
14 de novembro de 1979, que "dispõe sobre a arrecadação das contri
buições ao Instituto do Açúcar e do Álcool e dá outras providências". 

Senado Federal, 25 de abril de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

DCN, 26 abr. 1980. s. II. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso III, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 19, DE 1980 

Autoriza o Senhor Pretidente da República a ausentar-se do 
País no período de 13 a 17 de maio de 1980, em vitita oficial 
à República da Argentina. 

Art. 19 - E o Senhor Presidente da República autorizado a ausen
tar-se do País, no período de 13 a 17 de maio de 1980, em visita oficial 
à República da Argentina. 

Art. 29 - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Senado Federal, 25 de abril de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

DON, 26 abr. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 19-Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 20, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 715, de 22 de novembro 
de 1979, que "regula a expedição de certidão de quitação de 
tributos federais e extingue a declmação de devedor remisso". 

Artigo único - E aprovado o texto do Decreto-Lei n9 l. 715, de 
22 de noyembro de 1979, que "regula a expedição de certidão de quita
ção de tributos federais e extingue a declaração de devedor remisso". 

Senado Federal, em 6 de maio de 1980. - Nilo Coel.ho, 19-Vice-Pre
sidente, no exercício da Presidência. 

DCN, 7 me.l.o 1980, e.. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 19-Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 21, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei nr 1. 716, de 21 de novembro 
de 1979, que "dá nova redayão a dispositivos da Lei n9 5.619, de 
de 3 de novembro de 1970, e Lei n9 5 .906, de 23 de ;ulho de 
1973, alteradas pelo Decreto-Lei nr 1.618, de 3 de março de 
1978". 

Artigo único - E aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1.716, de 21 de 
novembro de 1979, que "dá nova redação a dispositivos da Lei n9 5.619, 
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de 3 de novembro de 1970, e Lei n9 5.906, de 23 de julho de 1973, altera
das pelo Decreto-Lei n9 1. 618, de 3 de março de 1978". 

Senado Federal, em 6 de maio de 1980. - Nilo Coelho, 19-Vice-Pre
sidente, no exercício da Presidência. 

DCN, 7 maio 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 1 9_ V ice-Presidente, no exercício 
da Presidência do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLA TIV.O N9 22, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1.714, de 21 de novembro 
de 1979, que "inclui gratificação no Anexo II do Decreto-Lei n9 
1.341, de 22 de agosto de 197 4, e dá outras providências". 

Artigo único - E aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1.714, de 21 de 
novembro de 1979, que "inclui gratificação no Anexo II do Decreto-Lei 
n9 1.341, de 22 de agosto de 1974, e dá outras providências". 

Senado Federal, em 6 de maio de 1980. -Nilo Coelho, 19-Vice-Pre
sidente, no exercício da Presidência. 

DCN, 7 mato 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 19-Vice-Presidente, no exercido 
da Presidência do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 23, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1.718, de 27 de novembro 
de 1979, que "revoga exigência de prestação de infor1TillÇÕes per
manentes referidns na legislação do imposto sobre a rende e dá 
outras providência.s". 

Artigo único - E aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1.718, de 27 de 
novembro de 1979, que "revoga exigência de prestação de informações 
permanentes referidas na legislação do imposto sobre a renda e dá outras 
providências". 

Senado Federal, em 6 de maio de 1980. - Nilo Coelho, 19-Vice-Pre
sidente, no exercício da Presidência. 

DON, 7 mato 1980, s. II. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 19-Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 24, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1.719, de 28 de novembro 
de 1979, que "autoriza a garantia do Tesouro Nacional a emprés
timo interno para o Estado de Mato Grosso, no limite e condiçõe~ 
que especifica". 

Artigo único -É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1.719, de 28 de 
novembro de 1979, que "autoriza a garantia do Tesouro Nacional a em
préstimo interno para o Estado de Mato Grosso, no limite e condições que 
especifica". 

Senado Federal, em 6 de maio de 1980. - Nilo Coelho, 19-Vice-Pre
sidente, no exercício da Presidência. 

DCN, 7 mato 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ }Q, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 19-Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 25, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1.720, de 29 de novembro 
de 1979, que "prorroga até 31 de dezembro de 1981 o prazo da 
isenção concedida às empresas siderúrgicas pelo Decreto-Lei n9 
569, de 1969", 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1.720, de 29 de 
novembro de 1979, que "prorroga até 31 de dezembro de 1981 o prazo da 
isenção concedida às empresas siderúrgicas pelo Decreta-Lei n9 569, de 
1969". 

Senado Federal, em 6 de maio de 1980. - Nilo Coelho, 19-Vice-Pre
sidente, no exercício da Presidência. 

DON, 7 maio 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
~ 19 da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 19-Vice-Presidente, em exercício 
da Presidência, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 26, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1.717, de 26 de novembro 
de 1979, que "acrescenta os itens V, VI e VII ao § 19 do art. ]9 do 
Decreto-Lei n9 1. 678, de 22 de fevereiro de 1979, e dá outras 
providências''. 

Artigo único- É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1717, de 26 de 
novembro de 1979, que "acrescenta os itens V, VI e VII ao § 19 do art. 10 
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do Decreto-Lei n9 1.678, de 22 de fevereiro de 1979, e dá outras provi
dências". 

Senado Federal, em 6 de maio de 1980. - Nilo Coelho, 19-Vice-Pre
sidente, no exercício da Presidência. 

DCN, 7 maio 1980, e. n. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Serado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 27, DE 1980 

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural, con
cluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Cabo Verde, em Brasilin, a 7 de feve
reiro de 1979. 

Art. 19 - É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural, 
concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República de Cabo Verde, em Brasília, a 7 de fevereiro de 1979. 

Art. 29 - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Senado Federal, em 13 de maio de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
---
DCN, 7 maio 1980, 8. n. 

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO CULTURAL ENTRE O GOVERNO DA 
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPúBLICA 
DE CABO VERDE 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Cabo Verde, 

Desejosos de fortalecer os laços comuns de amizade e compreensão exis
tentes entre os povos e de promover as relações culturais entre os dois 
países, e 

Conscientes dos vínculos culturais que unem seus povos, 
Convieram no seguinte: 

ARTIGO I 

As Partes Contratantes encorajarão a cooperação entre os seus dois 
países no campo da cultura, da ciência e das artes. 

ARTIGO II 
As Partes Contratantes procurarão tornar efetiva essa cooperação, no 

âmbito do ensino, por intermédio: 
1) do intercâmbio de profe$Sores, profissionais, técnicos e pesquisa

dores; 
2) da concessão de bolsas de estudos de pós-graduação para cursos em 

suas Universidades e instituições de ensino superior; 
3) da concessão de bolsas de estudo em Instituições de treinamento 

técnico, em outras entidades educacionais e de pesquisa. 



S72 DECRETos LEGISLATivos - 1980 

ARTIGO III 
Cada Parte Contratante, no campo da formação universitária, dará a 

conhecer à outra Parte, anualmente e por via diplomática, o número de 
estudantes dessa outra Parte que poderão obter matricula na série Inicial 
de seus estabelecimentos de ensino superior, sem prestação de exames de 
admissão e isentos de quaisquer taxas ou gravames escolares, assim que 
as autoridades competentes de cada Parte Contratante estiverem em con
dições de fazê-lo. Cada Parte Contratante pode, todavia, se considerar con
veniente, tomar a iniciativa de oferecer, de imediato, tais matrículas nas 
condições indicadas neste artigo. 

Parágrafo Primeiro: Os estudantes a serem beneficiados por essa me .. 
dida serão selecionados pelas duas Partes, de comum acordo, nos termos 
das disposições legais vigentes em cada país. 

Parágrafo Segundo: Os estudantes a que se refere o presente Artigo 
só poderão obter transferência para estabelecimentos congêneres de seu 
pais de origem ao fim de um período mínimo de 2 (dois) anos letivos (ou 
quatro semestres acadêmicos) , com aprovação Integral, respeitada a legis
lação vigente sobre a matéria em cada país. 

ARTIGO IV 
Os diplomas e os títulos, expedidos por Instituições de ensino de uma 

das Partes Contratantes a naturais da outra, terão validade no pais de 
origem do interessado, cumpridas as disposições legais vigentes. 

ARTIGO V 
Cada Parte Contratante promoverá, dentro de suas possibilidades, o 

estudo da cultura da outra Parte nos estabelecimentos educacionais e cultu
rais de seu país. 

ARTIGO VI 

Cada Parte Contratante encorajará mútuo conhecimento das culturas 
de seus respectivos povos e, com esse objetivo, promoverá o intercâmbio de 
atlv!dades artísticas, de livros, publicações, filmes e material audiovisual. 

Parágrafo Primeiro: Nesse sentido, as Partes Contratantes estimularão 
o intercâmbio e a co-produção de material cinematográfico, radiofônico e 
de televisão e darão ênfase à formação e aperfeiçoamento de recursos hu
manos nessas áreas, inclusive no setor de rádio e televisão educativos. 

Parágrafo Segundo: As Partes Contratantes facilitarão o acesso de 
pesquisadores a documentos de interesse histórico da outra Parte, em con
formidade com as respectivas legislações. 

ARTIGO VII 
As Partes Contratantes promoverão o intercâmbio e a cooperação 

entre suas organizações, com vistas ao desenvolvimento do desporto e à 
realização de competições. 

ARTIGO VIII 
Com o objetivo de facilitar a aplicação deste Acordo e tendo em vist.a 

propor tantos ajustes quantos sejam necessários para promover um maior 
desenvolvimento das relações culturais entre os dois países, será criada, 
no âmbito da Comissão Mista de Cooperação Brasileiro-Cabo-verdiana, 
uma Subcomissão Cultural. A Subcomissão Cultural reunir-se-á por ocasião 
das sessões da Comissão Mista, embora possa ser convocada extraordina
riamente. 

ARTIGO IX 
As Partes Contratantes empregarão seus melhores esforços para resol

ver qualquer controvérsia sobre a interpretação ou implementação do pre
sente Acordo através dos canais diplomáticos. 
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ARTIGO X 

Cada Parte Contratante notificará a outra, por via diplomática, do 
cumprimento dos requisitos legais necessários à entrada em vigor do pre
sente Acordo, o qual passará a vigorar na data da última das notificações. 

ARTIGO XI 

O presente Acordo permanecerá em vigor por um período de quatro 
anos. Após esse período, a sua validade será automaticamente prorrogada 
por períodos sucessivos de um ano e por acordo tácito, a menos que uma 
das Partes Contratantes comunique à outra, por escrito, com antecedência 
de seis meses, sua decisão de denunciá-lo. 

Feito em Brasília, aos sete dias do mês de fevereiro de 1979, em dois 
exemplares, ambos na língua portuguesa, os dois fazendo igualmente fé. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Antônio F. Azeredo 
da Silveira. 

Pelo Governo da República de Cabo Verde: Jorge Fonseca. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 28, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n° 1.723, de 6 de dezembro de 
1979, que "dispõe sobre a participação dos territ6ri08 federais na 
reserva criada pelo Decreto-Lei no 1.434, de 11 de dezembro de 
1975". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1.723, de 6 de 
dezembro de 1979, que "dispõe sobre a participação dos territórios federais 
na reserva criada pelo Decreto-Lei n9 1.434, de 11 de dezembro de 1975". 

Senado Federal, em 13 de maio de 1980. - Luiz Viana, Presidente. ---
DCN, 14 maio 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 29, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei no 1.726, de 7 de dezembro 
de 1979, que "dispõe sob-re isenção ou redução fiscal na impor
tação". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1.726, de 7 de 
dezembro de 1979, que "dispõe sobre isenção ou redução fiscal na impor
tação" 

Senado Federal, em 13 de maio de 1980. - Luiz Viana, Presidente. --
DCN~ 14 maio 1980, s. n. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 30, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1.721, de 3 de dezembro 
de 1979, que "dá nova redação ao art. 19 do Decreto-Lei n9 1.158, 
de 16 de março de 1971, ao§ 29 do art. 19 do Decreto-Lei n9 1.189, 
de 24 de setembro de 1971, e ao art. 49 do Decreto-Lei n° 1.248, 
de 29 de not'embro de 1972". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1.721, de 3 de 
dezembro de 1979, que "dá nova redação ao art. 19 do Decreto-Lei n9 1.158, 

de 16 de março de 1971, ao § 29 do art. 19 do Decreto-Lei no 
1.189, de 24 de setembro de 1971, e ao mt. 49 do Decreto-Lei 
no 1 . 248, de 29 de novembro de 1972". 

Senado Federal, em .13 de maio de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

DON, 14 maio 1980, s. n. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 31, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n° 1.724, de 7 de dezembro de 
1979, que "dW:põe sobre os estímulos fiscaÜi de que tratam os arts. 
]9 e 59 do Decreto-Lei n9 491, de 5 de março de 1969". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1.724, de 7 de 
dezembro de 1979, que "dispõe sobre os estimulas fiscais de que tratam os 
arts. 19 e 59 do Decreto-Lei n9 491, de 5 de março de 1969". 

Senado Federal, em 13 de maio de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

DON, 14 me.lo 1980, s. n. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 32, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei no 1.725, de 7 de dezembro 
de 1979, que "estabelece limite para o benefício previsto no art. 
99 do Decreto-Lei no 1.351, de 24 de outubro de 1974, que altera 
a legislação do impo.to sobre a renda", 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 725, de 7 de 
dezembro de 1979, que "estabelece limite para o beneficio previsto no 
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art. 9Q do Decreto-Lei n9 1.351, de 24 de outubro de 1974, que altera a 
legislação do imposto sobre a renda". 

Senado Federal, em 13 de maio de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
---
DON, 14 maio 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 33, DE 1980 

Aprova o texto rk Convenção sobre Trânsito Viário, firmado 
entre a República Federativa do Brasil e outros países, em Viena, 
a 8 de novembro de 1968. 

Art. 19 - É aprovado o texto da Convenção sobre Trânsito Viário, 
firmado entre a República Federativa do Brasil e outros países, em Viena, 
a 8 de novembro de 1968. 

Art. 29 -Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 13 de maio de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
--
DON, 14 maio 1980, s. II. 

CONVENÇAO SOBRE TRANSITO VIARIO 

As Partes Contratantes 

Desejosas de facilitar o trânsito viário internacional e de aumentar a 
segurança nas rodovias, mediante a adoção de regras uniformes de trânsito, 

Convieram nas disposições seguintes: 

CAPíTULO I 

Generalidades 

ARTIGO I 

Definl.ções 

Para a aplicação das disposições da presente Convenção, os termos 
abaixo terão a significação que lhes é dada no presente artigo: 

a) entende-se por legislação naciOnal de uma parte contratante o con
junto de leis e regulamentos nacionais ou locais em V'lgor no território de 
uma Parte Contratante; 

b) considera-se que um veículo está em circulação internacional em 
território de um Estado quando: 

(i) pertenee a uma pessoa física ou jurídica que tem sua resi
dência normal fora desse Estado; 

(ii) não se acha registrado nesse Estado; e 
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(iii) foi temporariamente Importado para esse Estado; fican
do, todavia, livre toda a Parte Contratante para negar-se a consi
derar como em circulação internacional todo o veículo que tenha 
permanecido em seu território, durante mais de um ano sem in
terrupção relevante, e cuja duração pode ser fixada por essa Parte 
Contratante. 

Considera-se que um conjunto de veículos está em circulação interna
cional, quando um pelo menos dos veículos do conjunto se enquadra nesta 
definição; 

C) por área urbana (ou povoação), entende-se um espaço que compre
ende imóveis edificados e cujos acessos e saídas estão especialmente sina
lizados como tais ou que está definido de qualquer outro modo na legis
lação nacional; 

d) por via entende-se a superfície completa de todo caminho ou rua 
aberta à circulação pública; 

e) por pista entende-se a parte da via normalmente utilizada para a 
circulação de veículos; uma via pode compreender várias pistas separadas 
entre si por um canteiro central ou diferença de nível; 

f) nas pistas em que houver uma ou mais faixas laterais reservadas 
à circulação de certos veículos, a expressão bordo da pista significa, para 
os demais usuários da via ou estrada, o limite da parte a eles reservada. 

g) por faixas de trllnsito entende-se qualquer uma das áreas longitu
dinais em que a pista possa ser subdividida, sinalizadas ou não por mar
cas viárias longitudina'ls, que tenham uma largura suficiente para perm.t
tir a circulação de uma fila de veículos automotores, que não sejam mo
tocicletas; 

h) por intersecção entende-se todo o cruzamento ao nivel, entronca
mento ou bifurcação de vias, incluindo as áreas formadas por tais cruza
mentos, e entroncamentos ou bifurcações; 

i) por passagem de nível entende-se todo o cruzamento de nivel entre 
uma via e uma linha férrea ou trilho de bonde, com pistas próprias; 

i) por auto-estrada (via de trânsito rápido) entende-se uma via es
pecialmente concebida e construída para a cireulação de veículos automo
tores e que não tem acesso às propriedades adjacentes, e que: 

(i) salvo em determinados lugares, ou em caráter temporário, 
tem pistas distintas para circulação em cada um dos dois sentidos, 
separadas entre si por uma faixa divisória não destinada à c1rcula
ção, ou, em casos excepcionais, por outros meios; 

(li) não cruza ao nível com nenhuma via pública, férrea, trilho 
de bonde, nem caminho de pedestres; 

(iii) está especialmente sinal'lzada como auto-estrada; 

k) considera-se que um veículo está: 

(i) parado, quando está imobilizado durante o tempo necessário 
para embarque ou desembarque de pessoas, carga ou descarga de 
coisas; 

(li) estacionado, quando está imobilizado por uma razão que 
não seja a necessidade de evitar interferência com outro usuário 
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da via ou uma colisão com um obstáculo; ou a de obedecer as re
gras de trânsito, e sua ·Imobilização não se limita ao tempo neces
sário para embarcar ou desembarcar e carregar ou descarregar 
coisas. 

Entretanto, as Partes Contratantes poderão considerar patada 
todo veiculo imobilizado nas condições definidas no Inciso li) da 
presente alínea, se a duração de sua imobilidade não exceder um 
período fixado pela legislação nacional, e considerar estacionado 
todo veiculo Imobilizado nas condições definidas no Inciso i) da 
presente alínea, se a duração de sua imobilidade exceder um pe
ríodo fixado pela legislação nacional. 

l) por ciclo (blciclo ou triciclo) entende-se todo veículo de pelo menos 
duas rodas e acionado exclusivamente pelo esforço muscular da pessoa 
que o ocupa, especialmente mediante pedais ou manivelas; 

m) por ciclomotor entende-se todo o veículo de duas ou três rodas, 
provido de um motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a 
50 cma (3,05 polegadas cúbicas) e cuja velocidade máxima de fabricação, 
não exceda de 50 km (30 milhas) por hora; podendo, não obstante, toda 
Parte Contratante, em sua legislação nacional, não conS'lderar como ci
clomotores os veículos que não tiverem as características dos ciclo$ no 
que diz respeito às suas possibilidades de emprego, especialmente a carac
terística de poderem ser movidos a pedais, ou cuja velocidade máxima, por 
fabricação, ou cujo peso ou que algumas características do motor excedam 
de certos limites. Nada na presente definição poderá ser Interpretado no 
sentido de Impedir as Partes Contratante de assimilar totalmente os ciclo
motores aos ciclos para aplicação de preceitos de sua legislação nacional 
sobre trânsito viário. 

n) por motocicletas, entende-se todo o veículo de duas rodas com ou 
sem "side-car", provido de um motor de propulsão. As Partes Contratantes 
poderão também, em sua legislação nacional, assimilar às motocicletas os 
veículos de três rodas cuja tara não exceda de 400 kg (900 libras). O termo 
motocicleta não inclui os ciclomotores, não obstante, as Partes Contratan
tes poderão, sob condição de que façam uma declaração nesse sentido, de 
conformidade com o disposto no parágrafo 2 do artigo 54 da presente Con
venção, assimilar os ciclomotores às motocicletas para os efeitos da pre
sente Convenção; 

o) por veículo motorizado entende-se, com exceção dos siclomotores 
no território das Partes Contratantes que não os hajam assimilado às 
motocicletas e com exceção dos veiculas que se desloquem sobre trilhos, 
todo o veículo a motor de propulsão e que circule em uma via por seus 
próprios meios; 

p) por veiculo automotor entende-se todo veículo motorizado que serve 
normalmente para o transporte viário de pessoas ou de cousas ou para a 
tração viária de veículos utilizados para o transporte de pessoas ou de 
cousas. Este termo compreende os ônibus elétricos, isto é, os veículos conec
tados a uma Unha elétrica e que não circulam sobre trllhos, não compreende 
veículos, como tratores agrícolas, cuja utilização para o transporte 'liârlo 
de pessoas ou de cousas ou tração viária de veículos utilizados pa.ra o 
transporte de pessoas ou de cousas, é apenas acessória (designado tb como 
"automotor") . 

q) por reboque entende-se todo veiculo destinado a ser engatado atrâs 
de um veículo motorizado; este termo engloba os semi-reboques. 
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r) por semi-reboque entende-se todo reboque destinado a ser acoplado 
a um veículo automotor, de tal maneira que em parte repouse sobre este 
e cujo peso e o de sua carga estejam suportados, em grande parte, pelo 
referido automotor; 

s) por reboque leve entende-se todo reboque cujo peso máx1mo auto
rizado não exceda de 750 kg (1,650 libras) ; 

t) por conjunto de veículos entende-se um grupo de veículo acoplados, 
que participam no trânsito viário como uma unidade; 

u) por veículo articulado entende-se o conjunto de veículos constituídos 
por um veículo automotor e wn semi-reboque acoplado ao mesmo; 

v> por condutor entende-se toda pessoa que conduza um veículo auto
motor ou de outro tipo (incluindo os ciclos) , ou que guia por uma via, ca
beças de gado isoladas, rebanho, bando, ou manada; ou animais de tiro, 
carga ou sela; 

w> por peso máximo autorizado entende-se o peso máximo do veiculo 
carregado, declarado admissível pela autoridade competente do Estado onde 
o veiculo estiver matriculado; 

~) por tara entende-se o peso do veículo sem pessoal de serviço, pas
sagetros ou carga, mas com a totalidade de seu carburante e as ferra
mentas que o veículo carrega normalmente; 

y) por peso bruto total entende-se o peso efetivo do veículo e de sua 
carga, incluído o peso do pessoal de serviço e dos passageiros; 

z) as expressões lado de circulação e correspondente ao lado da cir
culação significam a direita quando, segundo a legislação nacional, o con
dutor de um veiculo deve cruzar com outro veiculo, deixando esse a sua 
esquerda; em caso contrário, estas expressões significam à esquerda (nos 
países em que conduzem na esquerda) . 

aa) a obrigação do condutor de um veículo dar preferência a outros 
veículos significa que esse condutor não deve continuar sua marcha ou 
sua manobra, nem recomeçá-la, se com isso pode obrigar aos condutores de 
outros veículos a modificar bruscamente a direção ou a velocidade dos 
mesmos. 

ARTIGO 2 
Anexos ela Convenção 

Os anexos da presente convenção, a saber: 
Anexo 1: Exceções à obrigação de admitlr em circulação internacional 

os automotores e roboque; 
Anexo 2: Número de matrícula dos automotores e dos reboques em 

circulação internacional; 
Anexo 3: Signo distintivo dos automotores e dos reboques em circula

ção internacional; 
Anexo 4: Marcas de identificação dos automotores e dos reboques em 

circulação internacional; 
Anexo 5: Condições técnicas relativas aos automotores e reboques; 
Anexo 6: Permissão nacional para dirigir; e 
Anexo 7: Permissão internacional para dirigir. 
Formam parte integrante da presente Convenção. 
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ARTIGO 3 

Obrigações das Partes Contratantes 

1. a) As Partes Contratantes adotarão as medidas adequadas para 
que as regras de trânsito em vigor em seu território se ajustem, em subs
tância, às disposições do Capítulo II da presente Convenção. Com a con
dição de que as mencionadas normas não sejam em nada incompatíveis 
com as citadas disposições; 

(i) essas regras poderão não reproduzir aquelas disposições 
que se apllcam a situações que não se apresentam no território 
da Parte Contratante em questão; 

(ii) essas regras poderão conter ctisposições não previstas no 
citado Capítulo II. 

b) As disposições do presente parágrafo não obrigam as Partes Con
tratante a prever sanções penais para toda infração das disposições do 
Capítulo II que se encontram reproduzidas em suas normas de trânsito. 

2. a) As Partes Contratantes adotarão igualmente as medidas ade
quadas para que as regras, em vigor em seu território, sobre as condições 
técnicas que devem apresentar os automotores e os reboques, se ajustem 
ao prescrito no Anexo 5 da presente Convenção; com a condição de não 
serem em nada incompatíveis com os princípios de segurança que infor
mam as referidas disposições, essas regras poderão conter disposições não 
prevista.s no mencionado anexo. Adotarão também as medidas adequadas 
para que os automotores e reboques, matriculados em seu território, se ajus
tem às disposições do Anexo 5 da presente Convenção, quando em circula
ção internacional. 

b) As disposições do presente parágrafo não impõem nenhuma obri
gação às Partes Contratantes, no que se refere as regras em vigor em seu 
território com respeito às condições técnicas que devem apresentar os veí
culos motorizados, não considerados automotores para os efeitos da pre
sente Convenção. 

3. Com reserva das exceções previstas no Anexo 1 da presente Con
venção, as Partes Contratantes estarão obrigadas a admitir em seu ter
ritório, em trânsito internacional, os automotores e os reboques que reúnam 
as condições definidas no Capítulo III da presente Convenção e cujos con
dutores reúnam os requisitos exigidos no Capítulo IV; estarão também obri
gadas a reconhecer os certificados de matrícula expedidos de conformidade 
com as disposições do Capítulo III como prova, enquanto não se demons
trem, em contrário, de que os veículos reúnam as condições definidas no 
referido Capítulo III. 

4. As medidas que tenham adotado, ou venham a adotar, as Partes 
Contratantes, seja unilateralmente, seja em virtude de acordos bilaterais 
ou multilaterais, para admitir em seu território, em circulação interna
cional, os automotores e os reboques que não reúnam todas as condições 
estabelecidas no capítulo III da presente Convenção, e para reconhecer, 
com exceção dos casos previstos no Capítulo IV, a validez em seu território, 
das licenças para dirigir, expedidas por outra Parte Contratante, serão 
consideradas como em conformidade com o objetivo da presente Convenção. 

5. As partes Contratantes estarão obrigadas a admitir como em cir
culação internacional em seu território os ciclos e os ciclomotores que 
reúnam condições técnicas definidas no Capítulo V da presente Convenção 
e cujo condutor tenha sua residência normal em território de outra Parte 
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Contratante. Nenhuma Parte Contratante poderá exigir que os condutores 
de ciclos e ciclomotores em trânsito internacional sejam portadores de 
licença para dirigir. Entretanto, as Partes Contratantes que, de confor
midade com o parágrafo 2 do artigo 54 da presente Convenção, hajam 
formulado uma declaração assimilando os ciclomotores às motocicletas, 
Poderão exiglr a habilitação aos condutores de ciclomotores em circulação 
internacional. 

6. As Partes Contratantes comprometem-se a comunicar à outra Par
te Contratante, que o solicite, as informações que permitam estabelecer a 
Identidade da pessoa, em cujo nome um automotor ou um reboque acopla
do a este acha-se matriculado em seu território, quando a solicitação indi
car que esse veículo esteve implicado em um acidente no território da 
Parte Contratante que solicita a Informação. 

7. As medidas que hajam adotado ou venham a adotar as Partes Con
tratantes, seja unilateralmente, seja em virtude de acordüs bilate.ra!.s ou 
multilaterais, para facilitar o trânsito viário internacional, mediante a sim
plificação das formalidades aduaneiras, policiais, de saúde pública e de
mais análogas, assim, como as medidas adotadas para hannonizar as 
atribuições e o horário de trabalho das repartições e dos postos aduaneiros 
num mesmo e determinado ponto da fronteira, serão consideradas em 
conformidade com o objetivo da presente Convenção. 

8. A$ disposições dos parágrafos 3, 5 e 7 do presente artigo não limi
tarão o direito das Pa·rtes Contratantes de subordinar a admissão e-m &eU 
território, em circulação internacional, dos veículos automotores e dos rebo
ques, ciclomotores e ciclos, como também de seus condutores e ocupantes à 
sua regulamentação sobre transportes comerciais de passageiros e merca
dorias, à sua regulamentação em matéria de seguros de responsabilidade 
civil dos condutores e à sua regulamentação aduaneira e, em geral, às 
suas regulamentações sobre matérias outras que não o trânsito viário. 

ARTIGO 4 

Sinalização 

As Partes Contratantes da presente Convenção que não forem Partes 
Contratantes na Convenção sobre Sinalização Viária, aberta à assinatura 
em Viena, no mesmo dia que a presente Convenção, comprometem-se: 

a) a que todos os sinais viários, semáforos e marcas sobre o pavimento, 
utilizados ·em seu território, constituam um sistema coerente; 

b) a limitar o número dos tipos de sinais e a colocar sinais somente nos 
lugares em que se julgar útil sua presença: 

c) a colocar sinais de advertência de perigo à distância adequada dos 
obstâculos por eles indicados, a fim de que a adveTtêncla aos condutores 
seJa eficaz; 

d) que se proiba: 

(i) figure em um sinal, em seu suporte ou em qualquer outro 
dispositivo que sirva para regular o trânsito, qualquer cousa não 
relacionada com o objetivo do sinal ou diSpositivo; não obstante, 
quando as Partes contratantes ou suas subdivisões autorizarem a 
uma associação sem fins lucrativos a colocar sinais de indicação, 
poderão permitir que o emblema da dita. associação figure no sinal 
ou no seu suporte sob a condição de que não dificulte a compreensão 
do dito sinal; 
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(li) se coloquem placas, cartazes, marcas ou clispositivos que 
possam se confundir com os sinais ou eom outros dispositivos des
tinados a regular o trânsito, reduzir a visibilidade ou a eficácia 
dos mesmos, ofuscar os usuários da via, ou distrair sua atenção de 
modo perigoso para segurança do trânsito. 

CAPíTULO II 

Regras Aplicáveis ao Trânsito Viário 

ARTIGO 5 

V alo r da Sinalização 

1. Os usuários da via deverão, mesmo no caso de que as prescrições 
de que se trata pareçam em contradição com outras regras de trânsito, 
obedecer às prescrições indicadas pelos sinais viários, semáforos ou marcas 
viárias. 

2. As prescrições indicadas por semáforos prevalecem sobre as indica
das por sinais viários que regulem a prioridade. 

ARTIGO 6 

Ordens dadas pelos agentes encarregados de regular o trânsito 

1. Os agentes encarregados de regular o trânsi·to serão facilmente re
conhe'Cidos e visíveis à distância, tanto de noite como de- dia. 

2. Os usuários da via estarão obrigados a obedecer imediatamente a 
qualquer ordem dos agentes encarregados de regular o trânsito. 

3. Recomenda-se que as legislações nacionais estabeleçam que se 
consider-em especialmente como ordens dos agentes que regulam o trânsito: 

a) o braço levantando verticalmente; este gesto significa atenção, pare 
para os usuários da via, salvo para os condutores que não possam deter-se 
em condições de segurança suficiente; além do mais, se esse gesto for efe
tuado numa intersecção, não obrigará a que se detenham os condutores que 
já hajam penetrado nela; 

b} o braço ou os braços .estendidos horizontalmente; este sinal signi
fica "pare" para todos os usuários da via que venham, qualquer que seja o 
sentido de sua .marcha, de direções que cortem a indicada pelo bmço ou 
braços estendidos; depois de haver feito este gesto, o agente encarregado 
de re·gular o trânsito poderá baixar o braço ou os braços; para os condu
tores que se encontrem de frente para o agente ou detrás dele, este gesto 
significa igualmente "p~eu; 

c) o agitar de uma luz vermelha: este gesto significa "pare"· para os 
usuários da via aos quais a luz é dirigida. 

4. As prescrições dos agentes que re·gulam o trânsito prevalecem sobre 
as indicadas pelos sinais viários, semáforos ou marcas viári:as, como tam
bém sobre as regras de trânsito. 

ARTIGO 7 

Regras gerais 

1. Os usuários da via deverão abster-se de todo ato que possa consti
tuir perigo ou obstáculo para o trânsito, pôr em perigo pessoas ou causar 
danos a propriedades públicas ou privadas. 
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2. Recomenda-se que as legislações nacionais estabeleçam que os 
usuários da via deverão abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo peri
goso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, 
ou criando qualquer outro obstáculo na mesma. Os usuáJrios da via., que não 
tenham podido evitar a criação de um obstáculo ou perigo, deverão adotar 
as mediOOs necessárias para fazê-lo desaparecer o mais breve possível e, 
se não puderem fazê-lo imediatamente, assina..lá-lo aos outros usuários. 

ARTIGO 8 
Condutores 

1. Todo o veiculo em movimento -ou todo o conjunto de veículoo em 
movimento deverá ter um condutor. 

2. Recomenda-se que as legislações nacionais estabeleçam que os ani
mais de carga, tiro, ou sela, e, salvo eventualmente nas wnas especialmen
te sinalizadas em seus lugares de entrada, a.s cabeças de gado sozinhas ou 
em rebanho deverão ter um guia. 

3. Todo condutor deverá possuir as qualidades físicas e psíquicas ne
cessárias ·e achar-se em estado físico e mental para dirigir. 

4. Todo condutor de um veículo motorizado deverá .possuir os conhe
cimentos e habilidades necessárias para a condução de veículos; esta dis
posição não se opõe, todavia, à aprendizagem de direção, de conformidade 
eom a legislação nacional. 

5. Todo condutor deve·rá, a todo momento, ter domínio de seu veículo 
ou poder guiar os seus animais. 

ARTIGO 9 
Rebanhos 

Recomenda-se que as legislações nacionais estabeleçam que, salvo quan
do se disponha de outras formas para facili-tar os deslocamentos, os reba
nhos deverão ser divididos, em grupos de tamanho moderado, e separados 
uns dos outros por espaços suficientes para não obstruir o trânsito. 

ARTIGO lO 
Posição sobre a pista de rolamento 

1. O lado de circul,ação deverá ser o mesmo em todas a.s vias de um 
Estado, salvo, quando for o caso, das vias que servirem exclusiva ou prin
cipalmente para o trânsito entr.e dois Estados. 

2. Os animais que circulem pela pista de rolamento deverão, dentro 
do possível, ser mantidos junto ao bordo da pista correspondent-e ao lado 
da circulação. 

3. Sem prejuízo das disposições em contrário do parágrafo I do ar
tigo 7, do parágrafo 6 do artigo 11 e das demais disposições em contrário 
da presente Convençáo, todo condutor deverá manter seu veículo, na medi
da que o permitam as circunstâncias, junto ao bordo da pista de rolamen
to correspondente ao lado da circulação. Contudo, as Partes Contratantes 
ou suas subdivisões poderão estabelecer normas mais precisas no que diz 
respeito ao lugar, na pista de roLamento dos veículos destinados ao trans
porte de mercadorias. 

4. Quando uma via compreender duas ou três faixas, nenhum con
dutor deverá invadir a faixa situada no sentido oposto à de cLrculação. 
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5. a) Nas pistas de circulação em dois sentidos e que tenham pelo 
menos quatro faixas, nenhum condutor deverá invadir as fai~as situadas 
inteiramente na metade da pista oposta ao sentido da circulaçao. 

b) Nas pistas de trânsito em dois sentidos e que tenham três faixas, 
nenhum condutor deverá invadir as faixas situadas na borda da pista 
oposta à correspondente ao sentido da circulação. 

ARTIGO 11 

Ultrapassagem e circulação em filas 

1. a) A ultrapassagem deverá ser f.eita pelo lado oposto ao corres
pondente da circulação. 

b) Todavia, a ultrapassagem deverá efetuar-se pelo lado correspon
dente à circulação no caso de que o condutor que se quer ultrapassar, de
pois de haver indicado seu propósito de dirigir-se ao lado oposto no sentido 
da circulação, tenha levado seu veículo ou seus animais para esse lado da 
pista, com o objetivo de girar para esse lado para tomar outra via, ou 
entrar numa propriedade à margem da estrada ou estacionar nesse lado. 

2. Sem prejuízo da observância das disposições do parágrafo 1 do 
artigo 7 e do artigo 14 da presente Convenção, todo condutor deverá, antes 
de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que: 

a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra 
para ultrapassá-lo; 

b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o 
propósito de ultrapassar um terceiro; 

c) a faixa de trânsito que vai tomar está livre numa extensão sufi
ciente para que, tendo em vista a dife·rença entre a velocidade de seu veí
culo durante a manobra e a dos usuários da via aos quais :pretende ultra
passar, sua manobra não ponha em pert.go ou obstrua o trânsito que ve
nha em sentido contrário. 

d) exceto se ao tomar uma faixa de trânsito proibida ao trânsito 
contrá'l'io, puder, sem inconveniente para o usuário ou usuários da via que 
houver ultrapassado, volver ao lugar prescrito no parágrafo 3 do artigo 10 
da presente Convenção. 

3. De cooformidade com o disposto no parágrafo 2 do presente artigo 
estará, em particular, proibido nas pistas de circulação com dois sentidos, a 
ultrapassagem nas curvas e nas proximidades de uma lomb,.da de visibili
dade insuficiente, a não ser que haja nesses lugares faixas de trânsito si
nalizadas por meio de marcas viárias longitudinais e que a ultrapassagem 
se efetue sem sair das faixas de trânsito cujos sinals proíbem que as utili
ze o trânsito em sentido contrário. 

4. Todo condutor que efetuar ultrapassagem deverá afastar-se do 
usuário ou usuários a;os quais ultrapassa de tal forma que deixe livre uma 
distância lateral suficiente. 

5. a) Nas pistas que tenham pelo menos duas faixas de trânsito re
servadas à circulação no mesmo sentido, o condutor que se vir obrig:ado a 
efetuar uma nova manobra de ultrapassagem imediatamente· ou pouco de
pois de haver voltado ao lugar prescrito no parágrafo 3 do a.rtlgo 10 da 
presente Convenção poderá, paTa efetuar essa ultrapassagem, permanecer 
na faixa de trânsito utilizada para nrlmeira ultrapassagem, sob a condi
ção de certificar-se de que pode fazê-la sem inconveniência para os con
dutores de veículos mais rápidos que venham atrás do seu. 
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b) Todavia, as Partes Contratantes ou suas subdivisões poderão dispor 
que os preceitos do presente parágrafo não sejam aplicados aos condutores 
de ciclos, ciclomotoTes, motocicletas e veículos que não sejam considerados 
como automotores para os efeitos da presente Convenção, bem como aos 
condutores de automotores cujo peso máximo autorizado seja superior a 
3 .500kg (7. 700 libras) ou cuja velocidade máxima de fabricação, não pos
sa exceder de 40km (25 milhas) por hora. 

6. Quando as disposições do parágrafo 5, alínea a do presente artigo 
forem aplicadas e a densidade do trânsito for tal que os veículos não so
mente ocupem toda a largura da pista reservada ao sentido de sua mar
cha) mas também só possam circular a uma velocidade que dependa da do 
veículo que os preceda na fila que seguem: 

a) sem prejuízo das disposições do parágrafo 9 do presente artigo~ o 
fato de que os veículos de uma fila circul-em maís depressa do que os veí
culos de outra fila, não será considerado como uma ultrapassagem, para 
os efeitos do presente artigo; 

b) um condutor que não se encontrar na faixa de trânsito mais pró
xima ao bordo da pista correspondente ao sentido da circulação não deve
rá mudar de fila senão para preparar-se para girar à direita ou à esquerda, 
ou para estacionar. Excetuam-se as mudanças de fila que devem realizar 
os condutores, em cumprimento da legislação nacional resultante da aplica
ção das disposições do parágrafo 5b do presente artigo. 

7. Nos casos de circulação em fila, descritos nos parágrafos 5 e 6 do 
presente artigo, quando as faixas de trânsito estive·rem delimitadas sobre a 
pista por marcas longitudinais, os condutores não poderão trafegar sobre 
essas marcas. 

8. Sem prejuízo das disposições do parágrafo 2 do presente artigo e 
de outras restrições que as Partes Contratantes ou suas subdivisões esta
belecerem em matéria de ultrapassagem em intersecções e passagens de 
nível, nenhum condutor de veículo poderá ultrapassar a um veículo que 
não seja um biciclo, um ciclomot..or de duas rodas, ou uma motocicleta de 
duas rodas sem "side-car": 

a) imediatamente antes e durante a passagem de uma intersecção que 
não seja uma ,praça de circulação ~iratória, salvo: 

(i) no caso previsto no parágrafo lb deste artigo; 

(Ü) no caso de qUe a via, em que a ultrapassagem se efetua, 
goze de preferência na interseeçãD; 

(iii) no caso de que o trânsito esteja regulado na intersecção 
por um agente do trânsito ou por semáforos. 

bJ Imediatamente antes e durante o cruzamento de nível que não te
nham barreiras nem meias-barreiras, as Partes Contratantes ou suas sub
divisões poderão, sem embargo, permitir essa ultrapassagem nas passagens 
de nível em que a circulação esteja regulada por semáforos que tenham 
um sinal positivo que permita a passagem de veículos. 

9. Um veículo não deve ultrapassar o outro que se aproxime de urna 
passagem de pedestres delimitada por marcas sobre a pista ou sinalizada 
com tal, ou que se detenha na vertical dessa passagem, salvo que o faça a 
uma velocidade suficientemente reduzida para poder deter-se imediatamen
te se encontrar na passagem um pedestre. Nada do disposto no presente pa
rágrafo poderá interpretar-se no sentido de que impeça as Partes Contratan
tes ou suas subdivisões proibirem a ultrapassagem a partir de uma dis-
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tância determinada antes da faixa de passagem de pedestres, ou impor 
condições mais restritas ao condutor de um veículo que se proponha a 
ultrapassar outro veículo parado imediatamente antes da referida faixa. 

10. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propó
sito de ultrapassá-lo, deverá, salvo nos casos preVIstos no parágrafo lb 
do artigo 16 da presente Convenção, aproximar-se do bordo da pista corres
pondente ao lado da circulação, sem acelerar a sua marcha. Quando a lar
gura insuficiente da pista, seu perfil ou seu estado não permitirem, tendo 
em conta a densidade do trânsito contrário, ultrapassar com facilidade e 
sem perigo a um veículo lento, de grandes dimensões ou que é obrtgado a 
respeitar um limite de velocidade, o condutor deste último veiculo deverá 
diminuir sua marcha e, quando necessário, desviar-se para o lado, o quanto 
antes seja possível, para dar passagem aos veiculas que seguem. 

11. aJ As Partes Contratantes ou suas subdivisões poderão, nas pistas 
de um só sentido e nas de dois sentidos de circulação, quando pelo menos, 
duas faixas, nas áreas urbanas, e três fora delas, forem reservadas ao 
trânsito no mesmo sentido e sinalizadas mediante marcas longitudinais: 

(i) permitir que os veículos que circulem por uma pista ultra
passem, pelo lado correspondente ao da circulação, veículos que 
transitam noutra faixa; 

(li) estabelecer que não se apliquem as disposições do parágra
fo 3 do artigo 10 da presente Convenção; a) sob a condição de que 
imponham restrições adequadas à possibilidade de mudar de faixa. 

bJ No caso previsto na alínea a) do presente parágrafo e sem pre
juízo do disposto no parágrafo 9 do presente artigo, esta manobra não 
será considerada como ultrapassagem para os efeitos da presente Con
venção. 

ARTIGO 12 

Passagem ao lado do trânsito de sentido oposto 

1. Ao passar pelos veículos de direção contrária, todo condutor deverá 
deixar livre uma distântância lateral suficiente e, se for preciso, cingir-se 
ao bordo da pista correspondente ao lado da circulação. Caso, ao assim 
proceder, seu avanço se encontrar obstruído por um obstáculo ou pela pre
sença de outros usuários da via, deverá diminuir a marcha e, se preciso 
for, parar para dar passagem ao usuário ou usuários que venham em sen
tid.o contrário. 

2. Em vias de montanhas e vias de grande declive que tenham carac
-terísticas análogas, nas quais seja impossível ou difícil passar ao lado de 
outro veículo, o condutor do veículo que desce deverá afastar-se para dar 
passagem para os veículos que sobem, exceto quando a disposição das áreas 
de parada ao lado da estrada, para permitir que os veículos se afastem, seja 
tal que, tendo em conta a velocidade e a posição do veiculo, o veiculo que 
sobe disponha de uma área de parada diante dele e que um dos veículos 
se visse obrigado a uma marcha à ré se o que sobe não se afastasse, colo
cando-se nessa área de parada. No caso de que um dos veículos, que vão 
pa.ssar um pelo outro, deva dar marcha à ré para permitir a passagem, 
será o condutor do veículo que desce o que deverá fazer essa manobra, a 
menos que a mesma resulte evidentemente mais fácil para o condutor do 
veículo que sobe. As Partes Contratantes ou suas subdivisões poderão, toda
via, para certos veículos ou certas vias ou trechos de vias, prescrever regras 
especiais diferentes das do presente parágrafo. 
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ARTIGO 13 

Velocidade e distância entre veículos 

1. Todo condutor de veículo deverá ter em todas as clrcunstânclas o 
domínio de seu veículo, de maneira que possa acomodar-se às exigências 
da prudência e estar a todo momento em condições de efetuar todas as 
manobras necessárias. Ao regular a velocidade de seu veículo, deverá ter 
constantemente em conta as circunstâncias, em especial a disposição do 
terreno, o estado da via, o estado e carga de seu veículo, as condições at
mosféricas e a intensidade do trânsito, de tal :forma que possa deter seu 
veículo dentro dos limites de seu campo de visibilidade, como também dian
te de qualquer obstáculo previsível. Deverá diminuir a velocidade e, quando 
preciso, deter-se tantas vezes quanto as circunstâncias o exigirem, especial
mente quando a visibilidade não for boa. 

2. Nenhum condutor deve obstruir a marcha normal dos demais vei
culas em circulação, sem causa justificada, a uma velocidade anormal
mente reduzida. 

3. O condutor de um veículo que circula atrás de outro deverá dei
xar livre entre um e outro uma distância de segurança suficiente para 
poder evitar uma colisão, em caso de diminuição brusca de velocidade ou 
parada súbita do veículo que o precede. 

4. A fim de facilitar a ultrapassagem fora das áreas urbanas os 
condutores de veículos ou de conjunto de veiculo de mais de 3.500kg 
(7. 700 libras) de peso máximo autorizado, ou de mais de 10m (33 pés) 
de comprimento total, deverão, salvo quando ultrapassam ou se dispo
nham a ultrapassar, manter-se a uma distância adequada dos veículos 
motorizados que os precedam, de maneira a que os veículos que os ultra
passem possam intercalar-se sem perigo, no espaço que fica livre na fren
te do veículo ultrapassado. No entanto, esta disposição não será aplicável 
nem quando o trânsito for muito denso, nem quando for proibida a ultra
passagem. 

Além do mais: 

a! as autoridades competentes poderão estabelecer que esta disposição 
não seja aplicada a certos comboios de veiculas ou nas vias que tenham 
duas faixas para o sentido de trânsito em questão; 

bQ as Partes Contratantes ou suas subdivisões poderão fixar cifras di
ferentes das mencionadas no presente parágrafo, com referência às carac
terísticas dos veículos afetados pela disposição do presente parágrafo. 

5. Nenhuma disposição da presente Convenção poderá ser interpre
tada no sentido que impeça, as Partes Contratantes ou suas subdivisões, 
de prescrever limitações, gerais ou locais, de velocidade para todos os veí
culos ou para certas categorias de veículo ou para prescrever em certas 
vias ou em certas categorias de vias velocidades mínimas ou máximas, ou 
para prescrever distâncias mínimas justificadas pela presença na via de 
determinadas categorias de veículos que apresentem um perigo especial, 
sobretudo devido a seu peso ou à sua carga. 

ARTIGO 14 

Normas gerais para manobras 

1. Todo condutor que queira executar uma manobra, tal como sair 
de uma fila de veículos estacionados ou entrar nela, deslocar-se para a 
direita ou para a esquerda, cta pista, girar à esquerda ou à direita para 
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tomar outra via ou para entrar num propriedade confinante, não come
çará a executar essa manobra antes de haver-se certificado de que pode 
fazê-lo sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, prece
dem ou vão cruzar-se com ele, tendo em conta sua posição, sua direção 
e sua velocidade. 

2. Todo condutor que desejar dar meia-volta ou marcha à ré não 
começará a executar essa manobra antes de haver-se certificado de que 
pode fazê-lo sem pôr em perigo os usuários da via, ou constituir obstá
culos para eles. 

3. Antes de girar ou efetuar uma manobra, que implique um des
locamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara, 
e com devida antecipação, por meio de indicador ou indicadores de direção 
de seu veículo ou, no caso de defeito, quando possível, fazendo um sinal 
apropriado com o braço. O sinal do indicador ou indicadores de direção 
deverá continuar sendo feito durante todo o tempo que durar a manobra 
e deverá cessar ao término da mesma. 

ARTIGO 15 

Normas especiais relativas aos veículos dos serviços 
regulares de transportes colettvos 

Recomenda-se que as legislações nacionais estabeleçam que nas áreas 
urbanas, com a finalidade de facilitar a circulação dos veiculas dos ser
viços regulares de transportes coletivos, os condutores dos demais veí
culos, com ressalva do disposto no parágrafo 1 do artigo 17 da presente 
Convenção, reduzam a velocidade e, se preciso, detenham-se para que 
aqueles veículos de transporte coletivo possam efetuar a manobra neces
sária para prosseguir sua marcha nas saídas das paradas sinalizadas 
como tais. As disposições adotadas nesse sentido pelas Partes Contratantes 
ou suas subdivisões não modificam em absoluto a obrigação que têm os 
condutores de veículos de transportes coletivos de adotar as precauções 
necessárias para evitar todo risco de acidente, depois de haver anunciado, 
por meio de seus indicadores de direção, seu propósito de recomeçar a. 
marcha. 

ARTIGO 16 

Mudança de direção 

1. Antes de girar à direita ou à esquerda para entrar em outra via 
ou propriedade confinante, todo condutor, sem prejuízo do disposto no 
parágrafo 1 do artigo 7 e no artigo 14 da presente Convenção, deverá: 

aJ se quiser sair da via pelo lado correspondente ao da circulação, 
aproximar-se o máximo possível do bordo da pista correspondente a este 
sentido, e executar sua manobra no menor espaço possÍVel; 

bJ se quiser sair da via pelo outro lado, e sem prejuízo de qualquen 
outra disposição que as Partes Contratantes ou suas subdivisões possam 
haver ditado para os ciclos e ciclomotores, cingir-se o máximo possível ao 
eixo da pista, caso se trate de uma pista de circulação nos dois sentidos, 
ou à borda da pista oposta ao correspondente ao sentido de circulação, 
tratando-se de uma pista de um só sentido, e, se quiser entrar em outra 
via de circulação nos dois sentidos, efetuar sua manobra entrando na 
pista dessa via pelo lado correspondente ao sentido de circulação. 

2. Durante sua manobra de mudança de direção, o condutor, sem 
prejuízo do disposto no artigo 21 da presente Convenção, pelo que se re
fere aos pedestres, deverá ceder passagem aos veiculas que transitem em 
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sentido contrário pela pista da via em que vai sair e aos ciclos e ciclomo
tores que transitem pelas faixas para ciclistas que atravessam a pista, na 
qual vai entrar. 

ARTIGO 17 

Redução da marcha 

1. Nenhum condutor de veículo deverá frear bruscamente, a menos 
que razões de segurança o obriguem a tal. 

2. Todo condutor, que quiser diminuir consideravelmente a velocida
de de seu veículo, deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo sem risco 
nem inconvenientes indevidos para outros condutores, a não ser que essa 
diminuição de velocidade seja motivada por um perigo iminente, Além 
do mais, a menos que haja certificado que não o segue nenhum veículo 
ou que o veículo que o segue se encontra bastante distanciado, deverá 
indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecipação, fazendo 
com o braço um sinal apropriado; todavia esta disposição não se aplicará 
se a indicação de diminuição de velocidade for feita acendendo os faróis 
de freio de seu veículo, definidas no parágrafo 31 do Anexo 5 da presente 
Convenção. 

ARTIGO 18 

Intersecções e obrigações de dar prejerilncia 

1. Todo condutor, ao aproximar-se de uma intersecção, deve demons
trar prudência especial, apropriada às condições locais. O condutor do 
veículo deve, sobretudo, conduzir a uma velocidade que o possibilite a pa ... 
rar a fim de dar passagem a veículo que tenham o direito de preferência. 

2. Todo condutor que surgir de uma vereda ou de uma estrada de 
terra para entrar na via que não seja vereda ou estrada de terra é obri
gado a dar passagem aos veículos que trafegam nessa via. Para finalidade 
do presente artigo, os termos vereda e estrada de terra poderão- ser defini
dos na legislação nacional. 

3. Todo condutor que sair de uma propriedade confinante à via de
verá dar preferência aos veículos que trafegarem nessa via. 

4. Com essa ressalva do parágrafo 7 do presente artigo: 

a) nos Estados em que a circulação se faz à direita o condutor de um 
veículo deve dar preferência nas intersecções, que não sejam as especifi
cadas no parágrafo 2 do presente artigo e no artigo 25, parágrafos 2 e 4 
desta Convenção, aos veículos que se aproximarem pela direita; 

b) as Partes Contratantes ou suas subdivisões, em cujos territórios o 
trânsito se faz pela esquerda, acham-se livres para regular o direito de 
preferência, nas intersecções, como bem entenderem. 

5. Mesmo que os semáforos lhe sejam favoráveis, nenhum condutor 
deve entrar em uma intersecção, se a densidade do trânsito é tal que 
ele provavelmente seria obrigado a parar na intersecção, obstruindo ou 
impedindo assim a passagem do trânsito transversal. 

6. Todo condutor que haja penetrado numa intersecção, onde o 
trânsito é controlado por semáforos, pode deixar a intersecção sem aguar
dar que o trânsito se abra na direção que vai tomar, contanto que isso 
não impeça o avanço dos outros usuários da via que se dirigem na direção 
aberta. 
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7. Nas intersecções, os condutores de veículos que não se desloquem 
sobre trilhos terão a obrigação de ceder passagem aos veículos, que se 
desloquem sobre eles. 

ARTIGO 19 

Passagem de nível 

Todo usuário da via deverá ter especial prudência nas proximidades 
das passagens de nível e ao cruzá-las. Em especial: 

a) todo condutor de veículo deverá transitar em velocidade moderada; 

b) sem prejuízo da obrigação de obedecer às indicações de detenção 
ante semáforos ou a um sinal acú.stico, nenhum usuário da via devea-á 
penetrar numa passagem de nível cujas barreiras ou semibarreiras es
tejam atravessadas na via, estejam em movimento para colocarem-se atra
vessadas ou cujas meia.s-barreiras estejam se levantando; 

c) se uma passagem de nível não estiver provida de barreiras, semi
ba.nreira.s nem semáforos, nenhum usuário da via deverá penetrar nela 
sem antes haver-se certificado de que não se aproJdma. nenhum veículo 
que circule sobre trilhos; 

d) nenhum usuário da via deverá prolongar-se indeVidamente na tra
vessia de uma pa:ssage·m de nív,el; em ca.so de imobilização forçosa de um 
veículo, seu condutor deverá esforçar-se para retirá-lo da via fél"rea e, 
se não o conseguir, deverá adotar imediatamente todas as medidas a seu al
cance para que os maquinistas dos veícUlos que circUlem sobre trilhos sejam 
a.dvertidoo ela existência do perigo com suficiente antectpação. 

ARTIGO 20 
Regras Aplicáveis aos Pedestres 

1. As partes contratantes ou suas subdivisões poderão estabelecer 
que as disposições do presente artigo só sejam aplicáveis àqueles C!Ulü.S em 
que a circulação de pedestres pela pista seja perigosa para o trân.sito de 
veíc~os ou o obstrua. 

2. Se "" bordo da pista houver passeios ou acostamentos apropria
dos para pedestres, estes d•everão transitar por eles. Todavia, tomando as 
precauções necessárias: 

a) os pedestres que empurram ou que levam objetos volumosos poderão 
atilizar a pista, se sua circulação pelo passeio ou acostamento vier a ser 
um esto-rvo considerável para os demais pedestres; 

b) os grupos de pedestres conduzidos por um guia ou que formem um 
cortejo poderão circular pela pista. 

3. Se não for possível utilizar os passeios ou acostamentos ou se 
estes não existirem, os pedestres poderão circular pela pista; quando exis
tir uma faixa de trânsito para ciclistas e quando a densid"'<l.e do trân
sito o permitir poderão circular por essa faixa, mas sem obStruir a pas
sagem dos ciclistas e dOil motoeicllsta.s. 

4. Quando circulam pedestres pela pista, em conformidade com os 
parágraifos 2 e 3 do presente artigo, deverão fazê-]{) o mais próximo pas
sive! do bo<do da pista. 

5. Recomenda-se que as legislações nacionais estabeleçam o seguinte: 
os pedestres que circulam pela pista deverão transitar pelo lado oposto ao 
correspond·ente ao da circulação, se podem fazê-lo com. segurança; sem 
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embargo, as pessoas que empurram um ciclo, um ciclomotor ou uma mo
tocicleta, deverão transitar, em todo o caso, pelo lado d" pi.sta correspon
dente ao da circulação; o mesmo devem fazer os grupos de pedestr;es con
duzidos por um guia ou que formem um cortejo. Salvo no case em que 
formem um cortejo, os pedestres que circulam pela pis,ta à noite ou com 
má visibilidade, ou de dia, se a densidade do trânsito dos veículos o 
exige, deve;rão, nal medida do possível, ir em mna só fila, um atrás do 
outro. 

6. a) Os pedestres não deverão penetrar numa pista para atravessá-la 
sem tomax .as devidas precauções e dev·erã.o utilizar as passagens de pe
destres quando existir alguma nas imediações. 

b) Para atravessar uma passagem para pedestres sinalizada como tal 
ou delimitada por marus sobre a pista: 

(!) se a P"""agem estiver dotada de semMoros de pedestres, 
estes deverão obedecer às indicações das luzes; 

{ii) se a passagem não estiver dotada de sem~foros, mas a 
circulação dos veículos estiver regulada por sinais luminosos ou por 
um agente de trân.sito, enquanto o sinal luminoso ou o g:esto do 
agente do trãnsito indicar que os veieulos podem pa:ssa.- pel., pista, 
os pedestres não deverão penetrar na mesma; 

(ili) nas restantes passagens para pedestres, estes não de
v;erão penetrar na pista da estrada sem levar em conta a distância 
e a velocidade dos veículos que se aproximam. 

c) Para atravessar, fora de uma passagem para pedestres, sinalizada 
como tal ou de imitada por marcas oobre a pista, oo pedes:tres não deverão 
penetrax na pista &em antes se haverem certificado de que podem fazê-lo 
sem obstruir o trânsito dos veículos. 

d) Uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não deverão 
aumentar o seu per-curso, demorar-se ou parar sobre ela sem necessidade. 

7. Não obstante, as p.rurtes Contratantes ou suas subdivisões poderão 
ditar normas mais .estritas com referência aos pedestres que atra;vessam a 
pista da via pública. 

ARTIGO 21 

Comportamento dos condutores com respeito aos pedestres 

1. Sem prejuízo das disposições do parágrMo 1 do artigo 7, do pa
rágrafo 9 do artigo 11 e do parágrafo 1 do ~>rtigo 13 (}a presente oonven
ção, quando existir na pista uma passagem para pedestl"les sinalizada como 
tal ou delimitada por marcas sobre a: pista: 

a) se o trânsito de veículos estiver regulado nessa passagem por um 
semáforo ou por um agente de trânsito, os condutores deverão deter-se, 
quando lhes estiver proibido pa.ssar, antes de penetrar na paJSSag,em, e 
quando lhes for permitido passar, não dev.erã<l obstruir nem estorvar o 
trânsito dos pedestres que hajam começado a cruzar ou atravessar a pa.s
sa-gem nas condições pr.evistas no artigo 20 da presente Convenção; se 
os condu'l;(wes giram para penetrtar em outra via em cuja entrada S:e· en
contrar uma pa.ssagem para pedestres, só poderão fazê-lo e·m marcha 
lenta e deixando ~passar, detendo-se com essa finalidade, e,m caso neces
sário, os pedestres que haja.m começado ou começam a cruza.r nas con
dições prevl.stas no parágrafo 6 do artigo 20 da presente Convenção; 
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b) se o trânsito dos veiculas não estiver regulado nessa passagem por 
um semáforo nem por agente de trânsito, os condutores deverão apro
ximar-se da passagem, moderando a marcha o suficiente para não pôr 
em -perigo os pedestres que entraram ou entram nela; -em caso necessário, 
deverão deter-se para deixá-los passar. 

2. Os condutores que tenham o propó&ito de ultrapa.ssar, pelo lado 
correspondente ao da circulação, a um veículo de transporte público em 
uma parada sinalizada como tal, deverão reduzir a velocidade de seus 
veículos e deter-se, se for preciso, para pennitir que os passageiros pos
sam subir ou de.scell" do referido veículo. 

3. Nada do di.sposto no presente artigo poderá ser interpreta.do no 
sentido de que impeça as Partes Contratantes ou suas subdhi.sões de 
obrigar o condutor de veícu'o a deter-se cada vez que um pedestre estiver 
cruzando ou vá cruzar por uma pas.sagem de pedestres sinalizada como 
tal ou delimitada por marcas sobre a pista nas condições prevista.s no 
artigo 20 da presente COnvenção; ou a: proibir o condutor de impedir ou 
estorvar o trânsito dos pedestres que estejam atravessando a pista numa 
intersecção, ou muito próximo dela, mesmo que não haja nesse lugar 
nenhuma passagem para pedestres sinalizadas como tal ou delimitada 
por marca.s sobre a pi.sta da vla pública. 

ARTIGO 22 
Illwtas na estrada 

Sem preJUIOO do di.sposto no artigo 10 da presente Convenção, todo 
condutor poderá deixar à sua direita ou à sua esquerda as ilhotas, ba
lizas e demais dispositivos instalados na estrada pela qual circula, com ex
ceção dos casos seguintes: 

a) quando um sinal impuser a passagem por um dos lados da ilhota, 
da baliza ou do dispositivo; 

b) quando a ilhota, a baliza ou dispositivo estiverem instalados no 
centro de uma pista: com circulação nos dois sentidos, o condutor d~everá 
deixar a ilhota, a ba.iza ou o dispooitivo, do lado contrário ao ool'!respon
dente ao da clrculaçã<J. 

ARTIGO 23 

Parada e estacionamento 

1. Fora das áreas urbanas, os veículos e animais parados ou esta
cionados deverão estar situados, na medida do possível, fora da pista. 
Não deverão estar situados nas f,aixas para ciclistas nem, exceto quando 
assim o permite a legislação nacional pertinente, nos passeios ou acos
tamentos especialmente preparados para pedestres. 

2. a) Os animais e v1eículos parados ou estacionados na pista de
verão estar situados o mais próximo possível dos bordos da m•esma. Um 
oondutor não deverá parar seu veículo nem ~tacioná-lo numa pista, senão 
nQ lado oorres.ponüente ao da circulação; não obstante, estarã. autorizado 
a: pará-lo ou estacioná-lo no outro lado quando, devido à presença de 
tri'hos, não for possível fazê-lo no lado correspondente ao da circulação. 
Além do mais, as Partes Contratantes ou suas subdivisões poderão: 

(i) não proibir a parada e o estacionamento em qualquer 
lado, sob certas condições, especialmente se houver sinais viários 
que proíbam a parada no lado da circulação de trânsito; 
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(ii) nas pistas de sentido único, autorizar a parada e o esta
cionamento no lado contrário, simultaneamente, ou não, com a 
parada e o estacionamento no lado da circulação; 

(III) autroizar a parada e o estacionamento no centro da 
pista de rolamento em luga:res especialmente indicados. 

b) Salvo d!spooições contrárias, previstas pela legislação na
cional, nenhum veícu·o poderá parar nem estacionar em fila dupla 
na pista, excetuados os biciclos, os ciclomotores de duas rodas e 
motocicletas de duas rodas sem "side-car". Os veículos parados ou 
estacionados deverão situar-se paralelamente à borda da pista, a 
menos que a disposição do local permita outra colocação. 

3. a) Estão proibidos toda parada e todo estacionamento de veí
culos na pista de rolamento: 

(i) nas passagens para pedestres, nas passagens para ciclis
tas e nas passagens de nível; 

(ii) nos trilhos de bonde ou de vias férreas, que passam pela 
via ou tão perto desses trilhos de modo que se impeça a cirCu
lação doo bondes ou dos trens, assim como, com ressalva da. pos
sibilicl2.de para as Partes Contratantes ou suas subdivisões de pro
ver dispoo!ções contrárias, nos passeios e nas faixas para ciclis
tas. 

b l Toda parada e todo estacionamento de veículos ficam proibidos em 
todo lugar em que possam constitulr perigo, especialmente: 

(i) sob passagens superiores e nos túneis, salvo, eventualmente, 
em lugares especialme-nte indicados; 

(li) na pista próximo às lombadas e nas curvas quando não 
houver visibilidade suficiente para que os demais veículos possam 
ultrapassar sem perigo, tendo em conta a velocidade dos veículos 
no trecho da via de que se trate. 

(Ui) na pista de rolamento na altura de uma marca longitu
dinal, quando não se aplica o inciso (II) da alínea b do presente 
parági'afo, mas a largura da pista entre a marca e o veículo for 
inferior a 3-m (10 pés) e essa marca indicar a proibição de ultra
passá-la, para os veículos que cheguem a ela pelo mesmo lado. 

c) Fica proibido todo estacionamento de veículos na pista: 

(i) nas imediações das passagens de nível, das intersecções, 
e das paradas de ônibus, de ônibus e.létrico ou de ve-ículos sobre 
trilhos, nas distàncias que determinar a legislação nacional; 

(li) diante das entradas para ceículos, nas propriedades; 

(iil) em todo lugar onde o veículo estacionado impeça o acesso 
a outro veiculo regularmente estacionado ou a saída de tal vei
eulo; 

(lv na pista central das vias de três pistas e, fora das áreas 
urbanas, nas pistas das vias que uma sinalização adequada: indique 
que têm o caráter de vias preferenciais; 

(V) em lugares tais que o veículo estacionado impeça a visão 
de sinais viários o-u semáforos aos usuários da via. 
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4. Um condutor não deverá abandonar seu veiculo ou seus animais 
sem haver adotack> toda.s a.s precauções necessárla.s para €'Vitar qualquer 
a;cidente, nem, no caso de um automotor, para impedir seu uso sem au
torização. 

5. Reoomenda-se para a.s legislações nacionais estabeleçam que todo 
veículo motorizado, excetuados os ciclomotores de dua.s rodas e a.s moto
cicletas de duas rodas sem "side-car", assim como todo reboque, acoplado 
ou não, que se encontrar imobilizado na pista, fora de povoações, seja 
assinalado à distãncla por meio de dispositivo apropriado, colocac!Q no 
lugar mais Indicado para advertir com suficiente antecedência ao.s dema!B 
condutores que .se aproximam: 

a) quando o veículo estiver imobllizado de noite no leito da via, em 
condições tais que os condutores que se aproximem não possam dar-se 
conta do obstáculo que este constitui; 

b) quando, em outros casos, o condutor se haja visto obrigado a Imo
bilizar seu veículo em lugar em que seja proibida a parada. 

6. Nada no presente artigo poderá ser Interpreta elo no sentlck> de 
que Impeça às Partes Contratantes ou a sua.s subdivisões pl'OOCI'€Ver nova.. 
proibições relatlva.s ao estacionamento e à parada. 

ARTIGO 24 

Abertura das portas 

li: proibido abrir a: porta de um veículo, deixá-Ia aberta ou descer 
oo veiculo, sem antes haver-se certiflcack> de que isso não constitui perigo 
para outros usuários da via. 

ARTIGO 25 

Auto-estradas e vias stmUares 

I. Nas auto-estra<la.s e, se a legislação nacional assim o dispuser, 
nas vias especlOO.s de acesso e saída das mesmas: 

a) fica proibida a circulação de pedestres, animais, ciclos, ciclomotores 
não assimilados às motocicletas, e dre todos os veículos, sa1:vo os automo
tores e seus reb<XIues, como também dos automotres ou seus reboques que, 
por construção, não possam desenvolver, no plano, uma velocidade fixada 
pela legislação nacional; 

b) fica proibido aos condutores: 

(i) parar seus veículos ou estacioná-los fora dos lugares de 
estacionamento sinalizados; no caso de Imobilização forçada de 
um veículo, seu condutor deverá esforçar-se par.a colocá-lo fora 
da. pista de ro1a.mento e também f-oora da margem de woo.stamento; 
se não o conseguir, deverá assinalar imediatamente à distância a 
presença oo veiculo para advertir com suficiente antec!pa:ção aos 
outros condutores que se aproximem; 

(ii) dar meia-volta, marcha à ré ou penetrar na faixa central 
ou passagens transversais entre as duas pistas da estrada. 

2. Os condutores que se incorporam a uma auto-estrada deverão: 

a) se não existe pista de aceleração no prolongamento da via de 
acesso, ceder passagem aos veículos que circulam pela auto-estrada; 
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b) se existe faixa de aceleração, utilizá-la e incorporar-se ao trânsito 
da auto-estrada, respeitando as disposições dos parágrafos 1 e 3 do artigo 
14 da presente Convenção. 

3. Os condutores que abandonam a auto-estrada deverão, com sufi
ciente antecedência, trafegar pela pista situada do mesmo lado que a saída 
da auto-estrada e penetrar o mais rápido possível na pista de diminuição 
de velocidade, se esta existir. 

4. Para os efeitos da aplicação dos parágrafos 1, 2 e 3 do presente ar
tigo, assimilam-se às auto-estradas as -demais vias reservadas à circulação 
de automotores sinalizadas como tais e as que não tenham acesso às pro
priedades confinantes. 

ARTIGO 26 

Regras especiais aplicáveis aos cortejos e aos inválidos 

1. Fica proibido aos usuários da via cortar as colunas militares, os 
grupos de escolares que circulem em fila sob a direção de um responsável 
e outros cortejos. 

2. Os inválidos que se deslocam em cadeiras de rodas, movidas por eles 
mesmos, ou que circulam a velocidade do passo humano poderão utilizar os 
passeios e acostamento transitáveis. 

ARTIGO 27 

Regras especiais aplicáveis aos ciclistas e aos condutores de 
ciclomotores e motocicletas 

I. Não obstante o disposto no parágrafo 3 do art. 10 da presente Con
venção, as Partes Contratantes ou suas subdivisões poderão não proibir que 
os ciclistas circulem em filas de dois ou mais. 

2. Fiua proibido aos ciclistas circular sem segurar o guidom, pelo 
menos com uma das mãos, ir rebocados por outro veículo ou transportar, 
arrastar ou empurrar objetos que .estorvem a condução ou sejam perigosos 
para os demais usuários da via. As mesmas disposições se aplicarão aos 
condutores de ciclomotores e motocicletas, sendo que, além disso, estes de
verão segurar o guidom com as duas mãos, salvo, eventualmente, para dar 
a indicação de manobra descrita no parágrafo 3 do artigo 14 da presente 
Convenção. 

3. Fica proibido, aos ciclistas e aos condutores de ciclomotores, trans
portar passageiros em seu veículo, mas as Partes contratantes ou suas sub
divisões poderão não exigir o cumprimento desta disposição, e em parti
cular autorizar o transporte de passageiros no assento ou nos assentos su
plementares instalados para essa finalidade no veículo. Só será permitido 
aos condutores de motocicletas transportar passageiros no "side-car", se 
houver, e no assento suplementar eventualmente colocado atrás do con
dutor. 

4. Quando existir uma faixa para ciclistas, as Partes Contratantes ou 
suas subdivisões poderão proibir aos ciclistas que circulem pelo restante da 
pista. No mesmo caso, poderão autorizar aos condutores de ciclomotores a 
que circulem pela faixa para ciclista e, se jUlgarem conveniente, proibi
los circular pelo restante da estrada. 

ARTIGO 28 
Emprego de sinais acústicos e óticos 

1. Só se poderá fazer uso de sinais acústicos: 
a) para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidente; 
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b) fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um con-
dutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. 

A emissão de sons pelos aparelhos acústicos de advertência não deve 
durar mais que o necessário. 

2. Entre o anoitecer e o amanhecer, os condutores de automotores po
derão empregar os sinais óticos definidos no parágrafo 5 do artigo 33 da 
presente Oonvenção, em lugar dos sinais acústicos. Também poderão utili
zá-los de dia, com a finalidade indicada no parágrafo 1-b do presente ar
tigo, se assim a'Conselharem as circunstâncias. 

3. As Pa.rtes Contratantes ou suas subdivisões poderá<J autorizar tam
bém o emprego, nas áreas urbanas, de sinais óticos com a finalidade indt ... 
cada no parágra.!o 1-b do presente artigo. 

ARTIGO 29 

Veículos sobre trilhos 

1. Quando uma linha férrea passar pela via, todo usuário da via de
verá, ao aproximar-se um bonde, ou outro veículo que circule sobre trilhos., 
afastar-se dos trilhos o quanto antes possível para dar passagem a este 
veículo. 

2. As Partes Contratantes ou suas subdivisões poderá<> adotar para a 
circulaçã:o viária de veículos que se desloquem sobre trilhos, assim como 
para o cruzamento ou ultr:apassagem destes veículos, regras especiais dis
tintas das previstas no presente capitulo. Nã<> obstante, as Partes Contra
tantes ou suas subdivisões não poderão adotar disposições incompatíveis 
com as do parágrafo 7 do artigo 18 da presente Convençã,o. 

ARTIGO 30 

Carga de veículos 

I. Se se fixa pa,ra um veículo um peso máximo autorizado, seu peso 
em carga não deverá nunca exeeder do peso máximo autorizado. 

2. A carga de um veículo deverá estar acondicionada e, se preciso, 
amarrada de modo que: 

a) não ponha em perigo as pessoas nem cause danos a propriedades 
públicas ou privadas, e, em especial, não se arraste pela via nem caia sobre 
esta; 

b) não atrapalhe a visibilidade do condutor nem comprometa a esta
bilidade ou a conduçãJo do veículo; 

c) não provoque ruído, poeira ou outros incômodos que se possam 
evitar; 

d) não oculte as luzes, incluídas as luzes de freio e os indicadores de 
direção, os dispositivos re!letores, os números de matrícula e o signo distin
tivo do Estado de matricula de que o veiculo deve estar provido em virtude 
da presente Convenção ou da legislação nacional, nem ocUlte os sinais fei
tos com o braço, de conformidade com o disposto no parágrafo 3 do artigo 
14 ou no parágrafo 2 do artigo 17 da presente Convenção. 

'3. Todos os a-cessórios, tais como cabos, correntes ou lonas, que sir
vam para acondicionar ou prote-ger a carga, deverão sujeitar bem a mes
ma e esta,r solidamente fixados. Todos os acessórios destinados a prote
ger a carga deverão reunir as condições p:revistrus para a carga no pará
grafo 2 do presente artigo. 
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4. As cargas que sobressaiam ou se projetem além do veiculo, pela 
frente, por trás, ou lateralmente, deverão estar sinalizadas em forma bem 
visível, em todos os casos em que seu contorno possa não ser peroe·bido pe
los condutores dos demais veículos; de noite, esta sinalização deverá ser 
feita, para a frente, por meio de uma luz branca e dispositivo refletor de 
cor branca e, para trás, por meio de uma luz vermelha e um d.J.s.positivo 
refleOOr de cor vermelha. Em especial, nos veiculús motorizados: 

a) as cargas, que sobressaiam ou se projetem na extremidade do vei
culo por mais de I metro (3 pés e 4 polegadas) pela parte de trás ou pela 
parte da frente, deverão ser sinali2ladas em todos os casos; 

b J as cargas que sobressaiam lateralmente do gabarito do veículo, de 
tal maneira que sua extremidade lateral se encontre a mais de 0,40m 
<16 polegadas) da borda exterior da luz dianteira de posição do veiculo, 
deverão ser sinalizadas, na frente, durante a noite, e também deverão 
ser sinalizadas atrás, durante a noite, as -cargas cuja extremidade lateral 
se encontre a mais de 0.40m (16 polegadas) da borda exterior da luz 
vermelha traseira do veículo. 

5. O disposto no parágrafo 4 do presente artigo não poderá ser 
interpretado no sentido que impeça às Partes Contratantes ou suas subdi
visões proibir, limitar ou submeter à autorização especial os casos em que 
a ca.rga sobressaia dos limites do veículo a que se faz referência no 
mencionado parágrafo 4. 

ARTIGO 31 

Comportamento em caso de acidente 

I. Sem prejuízo do disposto nas legislações nacionais sobre a obriga
ção de prestar auxílio aos feridos, todo condutor ou qualquer outro usuário 
da via, implicado em um acidente de trânsito, deverá: 

a) deter-se assim que for possível fazê-lo, sem criar um novo perigo 
para o trânsito; 

b) esforçar-se para manter a segurança do trânsito no local do acidente 
e, se houver resultado morte ou gravemente ferida alguma pessoa, evitar, 
sempre que não se ponha em perigo a segurança do trânsito, a modifica
ção do estado das coisas e que desapareçam as marcas que possam ser 
úteis para determinar sobre quem recai a responsabilidade; 

c) se exigido por outras pessoas implicadas no acidente. comunicar
lhes sua identidade; 

d) se houver r-esultado ferida ou morta alguma pessoa no acidente, 
advertir à polícia e permanecer ou voltar ao local do acidente atê a che
gada desta, a menos que tenha sido autorizado por esta para abandonar 
o local ou que deva prestar auxílio aos feridos ou ser ele próprto socorrido. 

2. As Partes Contratantes ou suas subdivisões poderão deixar de 
incluir em sua legislação nacional a prescrição que figura no parágrafo 
1-d do presente artigo, quando não haja causado ferimento grave algum 
e quando nenhuma das pessoas implicadas no acidente exija que se advirta 
à polícia. 

ARTIGO 32 

Iluminação: regras gerais 

1. Para os efeitos do presente artigo, o termo noite compreende o 
intervalo entre o anoitecer e o amanhecer, assim como os demais mo
mentos em que não haja suficiente visibilidade devida, por exemplo; à 
névoa, nevada, chuva forte ou a passagem por um túnel. 
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2. De noite. 

a) todo veículo motorizado, com exceção dos ciclomotores e das moto
cicletas de duas rodas, sem "side-car", que se encontre em uma via, terá 
acesas na parte dianteira pelo menos duas luzes brancas ou de cor ama
relo seletivo e, na parte traseira, um número par de luzes vermelhas, 
de conformidade com as disposições aplicáveis aos automotores que figu
ram nos pru-ágrafos 23 e 24 do anexo 5; as legislações nacionais poderão. 
contudo, autorizar ü uso de luzes amarelas de posição na parte dianteira. 
As disposições da presente alínea apllcar-se-ão aos conjuntos formados 
por um veículo motorizado e um ou vários reboques, devendo, então, as 
luzes vermelhas encontrar-se na parte traseira do último reboQ.ue-; os 
reboques aos quais se aplicam as disposições do pru-ágrafo 30 do anexo 5 
da presente Convenção levarão, na parte dianteira, as duas luzes brancas 
prescritas no dito parágrafo 30. 

b) todo veiculo ou conjunto de veículos, ao qual não se apliquem as 
disposições da alínea a do presente parágrafo e que se encontre em uma 
via, terá acesa pelo menos uma luz branca ou de cor amarelo seletlvo, 
d!r!glda para frente e pelo menos uma luz vermelha dirigida para trás; 
se só houver uma luz na parte dianteira e uma luz na parte traseira, 
esta luz deverá ser colocada no centro do veículo, ou no lado oposto ao 
correspondente ao da circulação; se se tratar de veículos de tração animal 
e de carros de mão, o dispositivo que emita essas luzes poderá ser levado 
pelo condutor ou um acompanhante que marche ao lado do veículo aci.Ina 
citado. 

3. As luzes previstas no parágrafo 2 do presente artigo deverão ser 
de tal natureza que assinalem efetivamente o veiculo aos demais usuários 
da via: a luz dianteira e a traseira não poderão ser emitidas pela mesma 
lâmpada ou pelo mesmo dispositivo a não ser quando as caracterÍSticas do 
veiculo e, especialmente, seu pequeno comprimento forem tais que esta 
prescrição possa cumprir-se nessas condições. 

4. al Não obstante o previsto no parágrafo 2 do presente a.rt.!go, 

(i) essas disposições não se aplicarão aos veiculas parados ou 
estacionados em uma via iluminada, de tal maneira que sejam 
claramente visíveis a uma distância suficiente; 

(ii) os veículos motorizados cujo comprimento e largura não 
excedam, respectivamente, de 6m (20 pés) e de 2m (6 pés e 6 
polegadas) e aos quais não esteja acoplado nenhum veiculo, po
derão, quando se detenham ou estacionem em uma via no interior 
de uma povoação, levar acesa apenas uma luz colocada no lado 
do veiculo, oposto ao bordo da pista junto à qual se encontre 
parado on estacionado; esta luz será branca ou amarela na frente 
e, vermelha ou amarela atrás; 

(iii) as disposições do parâgrafo 2-b do presente artigo não 
se aplicarão nem aos biciclos, nem aos ciclomotores de duas rodas, 
nem às motocicletas de duas rodas sem "side-car'\ não providas de 
acumuladores, quando se detenham ou estacionem à margem da 
via, em uma povoação. 

b) além do mais1 a legislação nacional poderá autorizar exceções às 
disposições do presente artigo a respeito: 

(i) dos veículos parados ou estacionados em àreas especiais, 
fora da pista de rolamento da estrada; 
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(ii) dos veículos parados ou estacionados em ruas residenciais, 
onde o trânsito é muito escasso. 

5. Os veículos não deverão, em nenhum caso, levar na parte dianteira 
luzes, dispositivos refletores ou materiais refletores vermelhos, nem levar 
na traseira luzes, dispositivos refletores ou materiais refletores brancos ou 
amarelo seletivo; esta disposição não se aplicará nem ao emprego de luzes 
brancas ou amarelo seletivo de marcha à ré, nem à iluminação dos números 
e letras de cor clara das placas traseiras de matricula ou dos signos dis
tintivos ou de outras marcas distintivas que possa exigir a legislação nacio
nal ou do reflexo do fundo claro de tais placas ou signos, nem às luzes 
vermelhas giratórias ou pisca-piscas de certos veículos que têm preferência 
de trânsito. 

6. As Partes Contratantes ou suas subdivisões poderão, na medida 
que acharem possível, sem comprometer a segurança do trânsito, autorizar, 
em sua legislação nacional, exceções às disposições do presente artigo com 
respeito aos: 

a) veículos de tração animal e carros de mão; 

b) veículos de forma ou natureza especial ou empregados com finali
dades e em condições especiais; 

7. Nenhuma das disposições da presente Convenção poderá ser inter
pretada no sentido de impedir à legislação nacional impor aos grupos de 
pedestres conduzidos por um responsável ou que foram cortejo, bem como 
aos condutores de cabeças de gado, sozinhas ou em rebanho, ou animais 
de tiro, carga ou sela, que levam, quando circulam pela pista de rolamento 
da estrada nas circunstâncias definidas no parágrafo 2-b do presente artigo, 
um dispositivo refletor ou uma luz; a luz refletida ou emitida deverá ser 
então branca ou de cor amarelo seletivo para a frente e vermelha para 
trás, ou também de cor amarela nas duas direções. 

ARTIGO 33 

Iluminação: normas para o emprego das luzes 
previstas no anexo 5 

1. O condutor de um veículo provido das luzes altas e luzes baixas, 
ou luzes de posição definidas no anexo 5 da presente Convenção, utilizará 
estas luzes nas condições seguintes, quando, em virtude do art. 32 da pre
sente Convenção, o veículo deva levar acesas na frente pelo menos uma 
ou duas luzes brancas ou de cor amarelo seletivo: 

a) as luzes altas não deverão ser acesas nas áreas urbanas, quando as 
vias forem suficientemente iluminadas, nem fora dos povoados quando a 
pista estiver iluminada de forma contínua e esta iluminação bastar para 
que o condutor possa ver claramente até uma distância suficiente, nem 
quando o veículo estiver parado; 

b) com a ressalva de que a legislação nacional pertinente autorize a 
utilização das luzes altas durante as horas do dia em que a visibilidade. 
seja reduzida devido, por exemplo, à nevoa, nevada, chuva forte ou pas
sagem de um túnel, as luzes altas não deverão ser acesas ou deverão ser 
usadas de modo que se evite o ofuscamento; 

(i) quando o condutor for cruzar com outro veículo; as luzes, 
quando empregadas, deverão apagar-se, ou ser utilizadas de modo 
que se evite o ofuscamento, à distância necessária para que o con
dutor desse outro veículo possa continuar sua marcha sem dificul
dade e sem perigo; 
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(ii) quando um veículo seguir outro à pequena distância; con
tudo as luzes de estrada poderão ser acesas, de conformidade com 
o disposto no parágrafo 5 do presente artigo, para indicar o propó
sito de ultrapassar nas condições previstas no artigo 28 da presente 
Convenção; 

(iii) em toda circunstância em que for necessário não ofuscar 
aos demais usuários da via ou aos usuários de uma via aquática ou 
de uma linha férrea que existir ao largo da via; 

c) sem prejuízo do disposto na alínea d do presente parágrafo, as luzes 
de cruzamento (luz baixa) deverão ser acesas quando, de acordo com o 
disposto nas alíneas a e b do presente parágrafo, for proibido acender as 
luzes altas, e poderão ser utilizadas em lugar destas últhnas quando 
iluminarem o suficiente para que o condutor possa ver claramente, a uma 
distância adequada, e para que outros usuários da via possam distinguir o 
veículo a uma distância apropriada; 

d) as luzes de posição deverão ser utilizadas simultaneamente com as 
luzes altas, luzes baixas e luzes de neblina. Poderão ser utilizadas sozinhas 
quando o veículo estiver parado ou estacionado ou quando, em vias que não 
selam auto-estradas nem as demais vias mencionadas no parágrafo 4 do 
artigo 25 da presente Convenção, houver luz suficiente para que o condutor 
possa ver claramente a uma distância adequada e para que os demais 
usuários da via possam distinguir o veículo desde uma distância apropriada. 

2. Quando um veículo estiver provido das luzes de neblina, definidas 
no anexo 5 da presente Convenção, estas luzes só devem ser utilizadas em 
caso de neblina, nevada ou chuva forte. 

Não obstante o disposto na alínea c do parágrafo I do presente artigo, 
as luzes de neblina serão utilizadas então em substituição às luzes baixas; 
a legislação nacional poderá, todavia, autorizar, neste casa, a utilização 
simultânea das luzes de neblina e das luzes baixas. 

3. Não obstante o disposto no parágrafo 2 do presente artigo, a legis
lação nacional poderá, mesmo no caso de ausência de névoa, nevada ou 
chuva forte, autorizar que se faça uso das luzes de neblina em vias estreitas 
com muita curva. 

4. Nenhuma disposição da presente Convenção poderá ser interpretada 
no sentido que impeça às legislações nacionais impor a obrigação de acen
derem-se as luzes baixas nas povoações. 

5. Os sinais óticos a que se faz referência no parágrafo 2 do artigo 28 
consistirão no acender intermitente a curtos intervalos das luzes baixas ou 
no acender intermitente das luzes altas ou no acender alternado, a curtos 
intervalos, as luzes baixas e altas. 

ARTIGO 34 
Exceções 

1. Desde que os dispositivos produtores de sinais especiais óticos e 
acústicos de um veículo que tenha prioridade -de passagem indiquem a 
proximidade desse veículo 1 todo usuário da Via deverá deixar livre passa
gem pela via, e deter-se, se necessário. 

2. As legislações nacionais poderão estabelecer que os condutores de 
veículos que tenham prioridade de 1Jassagem não ficarão obrigados, quando 
sua passagem for anunciada pelos dispositivos de sinalização especiais do 
veículo, e sempre que ponham em perigo os demais usuários da via, a 
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respeitar em sua totalidade ou em parte as disposições do presente capí
tulo II com exceção das do parágrafo 2 do artigo 6. 

3. As legislações nacionais poderão determinar em que medida o pes
soal que trabalha na construção, reparação ou conservação de vias, com 
inclusão dos condutores das máquinas empregadas nas obras, não estará 
obrigado, sempre que observe todas as precauções necessárias, a respeitar 
durante seu trabalho, as disposições do presente Capítulo II. 

4. Para ultrapassar ou cruzar máquinas a que se faz referência no 
Parágrafo 3 do presente artigo, enquanto participam nos trabalhos que se 
efetuam na via, os condutores dos demais veículos poderão deixar de obser
var as disposições dos artigos 11 e 12 da presente Convenção na medida 
necesária, e sob a condição de adotar todas as precauções do caso. 

CAP1TULO III 
Condições que devem reunir os veículos automotores 

e os reboques para serem admitidos 
em circulação internaciOnal 

ARTIGO 35 

Matricula 

1. a) Para beneficiar-se das disposições da presente Convenção, todo 
veículo automotor em circulação internacional e todo reboque que não seja 
um reboque ligeiro, acoplado a um automotor, deverão estar matriculados 
Por uma Parte Contratante ou por uma de suas subdivisões e o condutor 
deverá estar provido de um certificado, válido, emitido para atestar essa 
matrícula, exnedido seja por uma autoridade competente dessa Parte Con
tratante ou de sua subdivisão, seja, em nome da parte Contratante ou de 
sua subdivisão, pela associação que esta haja habilitado para este fim. O 
certificado, denominado certificado de matrícula, conterá pelo menos: 

- um número de ordem. chamado número de matrícula, cuja compo-
sição se indica no anexo 2 da presente Convenção; 

- a data da primeira matricula do veiculo; 
- o nome completo e o domicílio do titular do certificado; 
- o nome ou a marca do fabricante do veículo; 
- o númer ode ordem do chassis (número de fabricação ou número de 

série do fabricante) ; 
- se se trata de um veículo destinado ao transporte de mercadorias. 

o peso máximo autorizadt>; 
- o prazo de validez, se não for ilim1tado. 

As indicações registradas no certificado figurarão unicamente em ca
racteres latinos ou em letra cursiva, chamada inglesa, ou aparecerão repe
tidas dessa forma. 

b) As Partes Contratantes ou suas subdivisões poderão. todavia, dispor 
que os certificados expedidos em seu território indiquem o ano de fabrica
ção em lugar de data da primeira matricula. 

2. Não obstante o disposto no parágrafo 1 do presente artigo, um 
veículo articulado, não desacoplado, enquanto estiver em circulação inter
nacional. será beneficiado pelas di.sposições da presente Convenção, mesmo 
Que só exista para esse veículo uma única matrícula e se haja expedido 
um só certificado para o trator ·e o semi-reboque que o formam. 
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3. Nenhuma das disposições da presente Convenção poderá ser inter
pretada no sentido em que se limite o direito das Partes Contratantes ou 
suas subdivisões de exigir do condutor, no caso de um veiculo em circula
ção internacional não-matriculado no nome de nenhum dos ocupantes do 
mesmo, que justifique seu direito à posse do veículo. 

4. Recomenda-se que as Partes Contratantes, que ainda não o tenham, 
que estabeleçam um serviço que, em escala nacional ou regional registre 
os automotores postos em circulação e de manter um registro central dos 
dados particulares contidos no certificado de matrícula de cada veículo. 

ARTIGO 36 
Número de matrícula 

1. Todo automotor em circulação internacional deverá levar seu nú
mero de matrícula na parte dianteira e na parte traseira; contudo, as 
motocicletas só deverão levar esse número na parte traseira. 

2. Todo reboque matriculado, em circulação internacional, deverá levar 
na parte traseira seu número de matrícula. No caso de um automotor que 
arraste um ou mais reboques, o reboque ou o último dos reboques, se não 
estiverem matriculados, levarão o número de matrícula do veículo-tratar. 

3. A composição e a forma em que d-eve ser colocado o número de 
matrícula a que se refere o presente artigo se ajustarão às disposições do 
anexo 2 da presente Convenção. 

ARTIGO 37 

Signo dUitintivo do Estad<J de matrícula 

1. Todo automotor em circulação internacional deverá levar, na parte 
traseira, além de seu número de matrícula, um signo distintivo do Estado 
onde haja sido matriculado. 

2. Todo reboque engatado a um automotor e que, em virtude do 
artigo 36 da presente Convenção, deva levar na parte traseira um número 
de matrícula, deverá também levar na parte traseira o signo distintivo do 
Estado que haja expedido este número de matricula. 

As disposições do presente parágrafo se aplicarão mesmo no caso de 
que o reboque esteja matriculado em um Estado que não seja o Estado de 
matrícula do automotor ao qual esteja engatado; se o reboque não estiver 
matriculado, deverá levar na parte traseira o distintivo do Estado de ma
trícula do veiculo-tratar, exceto quando circular nesse Estado. 

3. A composição e a forma em que deve ser colocado o distintivo a 
que .oo refere o presente artigo se ajustarão à.s disposições do anexo 3 da 
presente Convenção. 

ARTIGO 38 

Marcas de identificação 

Todo automotor e todo reboque em circulação internacional deverão 
levar as marcas de identificação no anexo 4 da presente Convenção. 

ARTIGO 39 
DUiposiç6es técnicas 

Todo veículo, todo reboque e todo conjunto de veículos em circulação 
internacional deverão cumprir todas as disposições do anexo 6 da presente 
Convenção. Deverão estar, além do mais, em bom estado de funcionamento. 
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ARTIGO 40 

Disposição transitória 

Durante dez anos, a partir da entrada em vigor da presente Conven
ção, de conformidade com o parágrafo 1 do artigo 47, os reboques em 
circulação internacional, qualquer que seja seu peso máximo autorizado, 
serão beneficiados pelas disposições da presente Convenção, mesmo que 
não .sejam matriculados. 

CAPíTULO IV 

Condutores de veículos automotores 

ARTIGO 41 
Validez das habilitações para dirigir 

1. As Partes Contratantes reconhecerão: 
a) todo documento de habilitação nacional redigido em seu idioma ou 

em seus idiomas ou, se não estiver redigido em um de tais idiomas, acom
panhado de uma tradução certificada; 

b) todo documento de habilitação nacional que se ajuste às disposições 
do anexo 6 da presente Convenção; 

c) ou todo documento de habilitação internacional que se ajuste às 
disposições do anexo 7 da presente Convenção, como válida para dirigir 
em seu território um automotor que pertença às categorias de veículos 
compreendidas pelo documento de habilitação, com a condição de que o 
citado documento esteja em vigência e haja sido expedido por outra Parte 
Contratante ou por uma de suas subdivisões ou por uma así:iociação habili
tada, para este efeito, por esta outra Parte Contratante, ou por suas sub
divisões. As disposições do presente parágrafo não se aplicam aos documen
tos que habilitam à aprendizagem. 

2. Não obstante o estabelecido no parágrafo anterior: 
a) quando a validez do documento de habilitação para dirigir estiver 

subordinada, por uma menção especial, a condição de que o interessado 
leve certos aparatos ou a que se introduzam certas modificações no veículo 
para adaptá-lo à invalidez do condutor, o documento de habilitação não 
será re-conhecido como válido se não forem observadas as condições assim 
indicadas: 

b) as Partes Contratantes poderão negar-se a reconhecer a validez, em 
seu território, dos documentos de habilitação rpara dirigir, cujo titular 
não tiver a idade de 18 anos; 

c) as Partes Contratantes poderão negar-se a reconhecer a validez, em 
seu territ6rio, para dirigir automotores ou conjunto de veículos das ca
tegorias C, D e E a que se faz referência nos anexos 6 e 7 da presente 
Convenção, dos documentos de habilitação para dirigir cujos titulares não 
hajam atingido a idade de 21 anos. 

3. As Partes Contratantes se compromete-m a adotar as medidas ne
cessárias para que os documentos de habilitação nacionais e internacionais 
para dirigir, aos quais se referem as alínesa a, b e c do parágrafo 1 do 
presente artigo, não sejam expedidos em seu território sem uma garantia 
adequada quanto às aptidões e às condições físicas do condutor. 

4. Para a aplicação do parágrafo 1 e da alínea c do parágrafo 2 do 
presente artigo: 

a) aos automotores da categoria B, a que se referem os anexos 6 e '7 da 
presente Convenção, poderá ser engatado um reboque ligeiro; poder-se-á 
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também engatar neles um reboque cujo peso máximo autorizado exceda de 
750kg (1. 650 libras), mas não exceda da tara do automóvel, se o total dos 
pesos máximos autorizados dos veículos assim acoplados não for superior a 
3. 500kg (7. 700 libras) ; 

b) aos automotores das categorias C e D, a que se referem os anexos 
6 e 7 da presente Convenção, poderão ser engatados um reboque ligeiro sem 
que o conjunto assim formado deixe de pertencer à categoria C ou à cate
goria D. 

5. Só se poderá expedir um documento de habilitação internacional ao 
titular de um documento de habilitação nacional para cuja expedição te
nham sido cumpridos os requisitos mínimos exigidos pela presente Con
venção. O documento de habilitação internacional não deverá continuar 
sendo válido uma vez expirado o prazo do documento nacional correspon
dente, cujo núm.ero deverá figurar naquele. 

6. As disposições do presente artigo não obrigarão às Partes Contra
tantes reconhecer a validez: 

a) dos documentos de habilitação nacionais ou internacionais, que te
nham sido expedidos no território de outra Parte Contratante a pessoas que 
tinham sua residência normal em seu território no momento da referida 
expedição ou que tenham se mudado para seu território depois dessa ex
pedição; 

b) dos documentos de habilitação, como os acima mencionados, que te
nham sido expedidos a condutores que, no momento da expedição, não ti
vessem residência normal no território em que foram expedidos ou cuja 
residência tenha sido mudada para outro território depois dessa expedição. 

ARTIGO 42 

Suspensão da validez dos documentos de habilitação para dirigir 

1. As Partes Contratantes ou suas subdivisões poderão suspender um 
condutor do direito de fazer uso em seu território da habilitação para diri
gir, nacional ou internacional, de que seja titular, se esse condutor cometer, 
no território dessa Parte Contratante, uma infração que, de acordo com sua 
legislação, justifique a retirada da habilitação para dirigir. Em tal caso, a 
autoridade competente da Parte Contratante ou de suas subdivisões que haja 
suspenso o direito de fazer uso do documento de habilitação poderá: 

a) recolher e reter o documento até que expire o prazo de suspensão do 
direito de fazer uso do mesmo ou até que o condutor saia de seu território, 
se a saída se proceder antes da expiração do citado prazo; 

b) comunicar a suspensão do direito de usar o documento de habilita~ 
ção à autoridade que o expediu ou em cujo nome foi expedido; 

c) se se tratar de um documento de habilitação internacional, indicar, 
no local previsto para essa finalidade, que o documento já não é mais vá
lido em seu território; 

d) no caso de não haver aplicado o procedimento previsto na alí
nea a do presente parágrafo, completar a comunicação mencionada na 
alínea b pedindo à autoridade que expediu o documento de habilitação, 
ou em cujo nome foi expedido, que notifique ao interessado a decisão 
adotada. 
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2. As Partes Contratantes disporão o necessário para que se notifi
que aos interessados as deeisões que tenham sido comunicadas de con
formidade com o procedimento previsto na alinea d do parágrafo 1 do 
presente artigo. 

3. Nenhuma das disposições da presente Convenção poderá ser in
terpretada no sentido de que proíba a uma Parte Contratante ou às suas 
subdivisões que impeça de dirigir a um condutor titular de um documen
to de habilitação, nacional ou internacional, se for evidente ou estiver 
provado que seu estado não lhe permite dirigir com segurança ou se 
houver sido privado do direito de dirlgir no Estado onde tem a sua re
sidência normal. 

ARTIGO 43 

Disposição transitória 

Os documentos de habilitação internacionais para dirigir que se ajustem 
às disposições da Convenção sobre trânsito rodoviário, feita em Genebra 
em 19 de setembro de 1949, e expedidos durante um período de cinco anos 
a partir da entrada em vigor da presente Convenção, conforme o pará
grafo 1 do artigo 47 da presente Convenção, serão, para os efeitos dos ar
tigos 41 e 42 da presente Convenção, assimilados aos documentos interna
cionais para dirigir previstos na presente Convenção. 

CAPíTULO V 

Condições que têm de reunir os ciclos e os ciclomotores para serem admitfdos 
na Circulação Internacional 

ARTIGO 44 

1. Os ciclos sem motor, em circulação internacional deverão: 

a) possuir um freio eficaz; 

b) estar providos de uma campainha que possa ser ouvida à distância 
suficiente e não levar nenhum outro aparato produtor de sinais acústicos; 

c) estar providos de um dispositivo refletor vermelho na parte traseira 
e de dispositivos que permitam projetar uma luz branca ou amarela sele
tiva na parte dianteira e uma luz vermelha na parte traseira. 

2. No território das Partes Contratantes que não tenham feito, de 
conformidade com o parágrafo 2 do artigo 54 da presente Convenção, uma 
declaração assimilando os ciclomotores às motocicletas, os ciclomotores em 
circulação internacional deverão: 

a) ter dois freios independentes; 

b) estar providos de uma campainha, ou de outro aparato produtor 
de sinais acústicos, que possam ser ouvida à distância suficiente; 

c) estar providos de um dispositivo de escape silencioso e eficaz; 
d) estar providos de dispositivos que permitam projetar uma luz branca 

ou amarela seletiva na parte dianteira, bem como de uma luz vermelha e 
um dispositivo refletor vermelho na parte traseira; 

e) levar a marca de identificação definida no anexo 4 da presente 
Convenção. 

3. No território das Partes Contratantes que, de conformidade com o 
parágrafo 2 do artigo 54, da presente Convenção, hajam feito uma decla
ração assimilando os ciclomotores às motocicletas, as condições que deverão 
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reunir os ciclomotores para serem admitidos em circulação internacional 
são as definidas para as motocicletas no anexo 5 da presente Convenção. 

CAP!TULO VI 

Disposições Finais 

ARTIGO 45 

1. A presente Convenção estará aberta na Sede das Nações Unidas, 
em Nova Iorque, até o dia 31 de dezembro de 1969, à assinatura de todos 
os ·Estados-Membros das Nações Unidas ou membro de quaisquer dos 
organismos especializados ou do Organismo Internacional de Energia Atê
mica, ou que sejam Partes do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, 
e de qualquer outro Estado convidado pela Assembléia Geral das Nações 
Unidas a adquirir a condição de Parte na Convenção. 

2. A presente Convenção está sujeita a ratificação. Os instrumentos 
de ratificação serão depositados em poder do Secretário-Geral das Nações 
Unidas. 

3. A presente Convenção estará aberta à adesão de qualquer um doa 
Estados a que se refere o parágrafo 1 do presente artigo. Os instrumentos 
de adesão serão depositados em poder do Secretário-Geral. 

4. Ao firmar a presente Convenção ou ao depositar o instrumento 
de ratificação ou de adesão, cada Estado notificará ao Secretário-Geral o 
signo distintivo escolhido para a circulação internacional dos veículos 
matriculados no dito Estado, de conformidade com o anexo 3 da presente 
Convenção. Mediante outra notificação dirigida ao Secretário-Geral, todo 
Estado poderá mudar um signo distintivo anteriormente escolhido. 

ARTIGO 46 

1. Todo Estado poderá, no momento da assinatura, da ratificação ou 
da adesão, ou em qualquer outro momento ulterior, declarar mediante 
notificação dirigida ao Secretário-Geral que a Convenção será aplicável a 
todos ou a qualquer dos territórios por cujas relações internacionais é res
ponsáveL A Convenção será aplicável ao Território ou aos territórios indi
cados na notificação trinta dias depois da data em que o Secretário-Geral 
haja recebido dita notificação, ou na data da entrada em vigor da Con
venção com respeito ao Estado que faça a notificação, se esta data for 
Posterior à precedente. 

2. Todo •Estado que haja feito uma declaração de conformidade com 
o parágrafo 1 do presente artigo poderá declarar em qualquer momento 
posterior, mediante notificação dirigida ao Secretário-Geral, que a Con
venção deixará de aplicar-se ao território indicado na notificação, em 
cujo caso a Convenção deixará de aplicar-se a dito território um ano 
depois da data em que o Secretário-Geral tenha recebido a notificação. 

3. Todo Estado que fizer a notificação a que se refere o parágrafo 1 
do presente artigo deverá notificar ao Secretário-Geral o signo ou os 
signos distintivos escolhidos para a circulação internacional de veículos 
matriculados no território ou territórios de que se trate, de conformidade 
com o anexo 3 da presente Convenção. Mediante outra. notificação dirlgida 
ao Secretário-Geral. todo Estado poderá mudar um signo distintivo ante
riormente escolhido. 

ARTIGO 47 

1. A presente Convenção entrará em vigor doze meses após a data 
de depósito do décimo quinto instrumento de ratificação ou de adesão. 



306 DECRETOS LEGISLATIVOS - 1980 

2. Com respeito a cada um dos Estados que a ratifiquem ou que a 
ela a adiram, depois de depósito do décimo quinto instrumento de ratifi
cação ou adesão, a Convenção entrará em vigor doze meses após a data 
de depósito pelo dito Estado de seu instrumento de ratificação ou de 
adesão. 

ARTIGO 48 

Uma vez em vigor, a presente Convenção revogará e substituirá, nas 
relações entre as Partes Contratantes, a Convenção Internacional relativa 
à circulação rodoviária e a Convenção Internacional relativa à circulação 
de veiculas automotores, firmadas em Paris a 24 de abril de 1926, bem 
como a Convenção Interamericana sobre a regulamentação do trânsito 
automotor aberta à assinatura em Washington a 15 de dezembro de 1943, 
e a Convenção sobre circulação rodoviária aberta à assinatura em Genebra 
a 19 de setembro de 1949. 

ARTIGO 49 
1. Transcorrido um ano da entrada em vigor da presente Convenção, 

toda Parte Contratante poderá propor uma ou mais emendas à mesma. O 
texto de qualquer emenda que se proponha, acompanhado de uma expo
sição de motivos, será transmitida ao Secretário-Geral, que a distribuitá a 
todas as Partes Contratantes. As Partes Contratantes poderão comunicar
lhe num prazo de doze meses a partir da data dessa distribuição. 

a) se aceitam a emenda; b) se rejeitam a emenda; ou c) se desejam 
que se convoque uma conferência para examinar a emenda. O Secretário
Geral transmitirá lguaimente o texto da emenda proposta a todos os 
demais Estados a que se refere o parágrafo 1 do artigo 45, da presente 
Convenção. 

2. a) Toda emenda que se proponha ou se distribua, de conformidade 
com o parágrafo anterior, será considerada aceita se, no prazo de doze 
meses, mencionado no parágrafo anterior, menos de um terço das Partes 
Contratantes comunicarem ao Secretário-Geral que rejeitam a emenda ou 
que desejam que se convoque uma conferência para examiná-la. O Secre
tário-Geral notificará a todas as Partes Contratantes toda aceitação ou 
toda não aceitação da emenda proposta e toda petição de que se convoque 
uma conferência para examiná-la. Se o número total de não aceitações 
e petições recebidas durante o prazo especificado de doze meses for infe
rior a um terço do número total das Partes Contratantes, o Secretário
Geral notificará a todas as Partes Contratantes que a emenda entrará em 
vigor seis meses depois de haver expirado o prazo de doze meses especi
ficado no parágrafo anterior para todas as Partes Contratantes, exceto 
aquelas que durante o prazo especificado hajam rejeitado a emenda ou 
hajam solicitado a convocação de uma conferência para examiná-la. 

b) Toda Parte Contratante que, durante o indicado prazo de doze 
meses, rejeitar uma emenda que se proponha, ou pedir que se convoque 
uma conferência para examiná-la, poderá, a qualquer momento depois de 
transcorrido o indicado prazo, notificar ao Secretário-Geral a aceitação 
da emenda, e o Secretário-Geral comunicará essa notificação a todas as 
demais Partes Contratantes. Com respeito à Parte Contratante que tenha 
feito essa notificação de aceitação, a emenda entrará em vigor seis meses 
após seu recebimento pelo Secretário-Geral. 

3. Se a emenda proposta não for aceita de conformidade com o pará
grafo 2 do presente artigo e se, dentro do prazo de doze meses especifi
cado no parágrafo 1 do presente artigo, menos da metade do número total 
das Partes Contratantes houverem comunicado ao Secretário-Geral que 
rejeitam a emenda proposta, e se uma terça parte, pelo menos, do número 
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total das Partes Contratantes, mas nunca menos de dez, houverem comu
nicado que a aceitam ou que desejam que se convoque uma conferência 
para examiná-la, o Secretário-Geral convocará uma Conferência para 
examinar a emenda ou qualquer outra proposta que se apresente de con
formidade com o parágrafo 4 do presente artigo. 

4. Se uma conferência é convocada de conformidade com o pará
grafo 3 do presente artigo, o Secretário-Geral convidará para a mesma a 
todos os Estados que se refere o parágrafo 1 do artigo 45. O Secretário
Geral pedirá a todos os Estados convidados à Conferência que, com pelo 
menos seis meses de antecedência da data de abertura, lhes sejan1 enviados 
todas as propostas, que desejarem que sejam examinadas pela Conferência 
além da emenda proposta, e comunicará essas propostas, pelo menos três 
meses antes da data da abertura da Conferência, a todos os Estados con
vidados à mesma. 

5. a) Toda emenda à presente Convenção será considerada aceita se 
for adotada por uma maioria de dois terços dos Estados Representados na 
Conferência, sempre que essa maioria incluir pelo menos dois terços do 
número de Partes Contratantes representadas na Conferência. O Secretário
Geral notificará a todas as Partes Contratantes a adoção da emenda e esta 
entrará em vigor doze meses depois da data de sua notificação com respeito 
às Partes Contratantes, salvo aquelas que, nesse prazo, hajam notificado 
ao Secretário-Geral que rejeitam a emenda. 

b) Toda Parte Contratante que haja rejeitado uma emenda durante 
esse prazo de doze meses poderá, a qualquer momento, notificar ao Secre
tário-Geral que a aceita, e o Secretário-Geral comunicará essa notificação a 
todas as demais Partes Contratantes. Com respeito à Parte Contratante 
que haja notificado sua aceitação, a emenda entrará em vigor seis meses 
depois que o Secretário-Geral haja recebida a notificação ou na data em 
que expire o mencionado prazo de doze meses se esta data for posterior. 

6. Se a emenda proposta não for considerada aceita, de conformida
de com o parágrafo 2 do presente artigo e se não forem satisfeitas as con
dições prescritas no parágrafo 3 do mesmo, para a convocação de uma 
conferência, a emenda proposta será considerada rejeitada. 

ARTIGO 50 

Toda Parte Contratante poderá denunciar a presente Convenção me
diante notificação por escrito dirigida ao Secretário-Geral. A denúncia sur
tirá efeito um ano depois da data de recebimento da notificação pelo Se
cretário-Geral. 

ARTIGO 51 

A presente Convenção deixará de vigorar se o número de Partes Con
tratantes for inferior a cinco durante um período de doze meses consecuti
vos. 

ARTIGO 52 

Toda controvérsia entre duas ou mais Partes Contratantes, com refe
rência à interpretação ou aplicação da presente Convenção, que as Partes 
Contratantes não tenham podido resolver por melo de negociações ou de 
outro modo, poderá ser submetida por solicitação de qualquer uma das Par
tes Contratantes interessadas, à Corte Internacional de Justiça para que a 
-resolva. 

ARTIGO 53 

Nenhuma das disposições da presente Convenção poderá ser interpreta
da no sentido que proíba a uma Parte Contratante de tomar medidas, com-
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patíveis com as disposições da Carta das Nações Unidas e limitadas às exi
gências da situação, que julgar necessárias para sua segurança externa ou 
Interna. 

ARTIGO 54 

Todo Estado poderá, no momento de firmar a presente Convenção ou 
de depositar seu instrumento de ratificação ou de adesão, declarar que não 
se considera obrigado pelo artigo 52 da presente Convenção. As demais Par
tes Contratantes não estarão obrigadas pelo artigo 52 com respeito a qual
quer Parte Contratante que tenha feito essa declaração. 

2. No momento de depositar seu instrumento de ratificação ou de ade
são, todo Estado poderá declarar, mediante notificação dirigida ao Secretá
rio-Geral que, para os efeitos da presente Convenção, assimila os ciclomo
tores às motocicletas alínea "n" do artigo 1.9 Todo Estado poderá, em qual
quer momento, mediante notificação dirigida ao Secretário-Geral, retirar 
sua declaração. 

3. As declarações previstas no parágrafo 2 do presente artigo surti
rão efeito seis meses depois da data em que o Secretário-Geral haja rece
bido sua notificação, ou na data em que entre em vigor a Convenção para 
o 1Estado que formule a declaração, se esta data for posterior à primeira. 

4. Toda notificação de um signo distintivo anteriormente escolhido 
que se notifique de conformidade com o disposto no parágrafo 4 do artigo 
45 ou no parágrafo 3 do artigo 46, da presente Convenção, surtirá efeJto 
três meses depois da data em que o secretário-Geral haja recebido a noti
ficação. 

5. As reservas à presente Convenção e seus anexos, com exceção da 
prevista no parágrafo 1 do presente artigo, estarão autorizadas sob a con
dição de que sejam formuladas por escrito e, se foram formuladas antes de 
se haver depositado o instrumento de ratificação ou de adesão, que sejam 
conformadas nesse documento. O Secretário-Geral comunicará essas reser
vas a todos os Estados a que se refere o parágrafo 1 do artigo 45. 

6. Toda Parte Contratante que haja formulado uma reserva ou feito 
uma declaração de conformidade com os artigos 1 ou 4 do presente artigo 
poderá retirá-la, a qualquer momento, mediante notificação dirigida ao Se
cretário-Geral. 

7. Toda reserva formulada de conformidade com o parágrafo 5 do 
presente artigo: 

a) modifica, para a Parte Contratante que a fizer, as disposições da 
Convenção a que a reserva se refere e na medida em que essa reserva afeta 
essas disposições; 

bJ modifica essas disposições na mesma medida no que diz respeito às 
demais Partes Contratantes em suas relações com a Parte Contratante que 
haja feito a reserva. 

ARTIGO 55 

O Secretário-Geral, além das declarações, notificações e comunicações 
previstas nos artigos 49 e 54 da presente Convenção, notificará a todos os 
Estados a que se refere o parágrafo 1 do artigo 45 o seguinte: 

a) as assinaturas, ratificações e adesões de acordo com o disposto no 
artigo 45; 

b! as notificações e declarações previstas no parágrafo 4 do artigo 45 
e no artigo 46; 
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c) as datas de entrada em vigor da presente Convenção em vlrtude 
do artigo 47; 

dJ as datas da entrada em vigor das emendas à. presente Convenção 
de conformidade com os parágrafos 2 e 5 do artigo 49; 

e) as denúncias conforme o previsto no artigo 50; 

f! a revogação da presente Convenção de conformidade com o artigo 51. 

ARTIGO 56 

O original da presente Convenção, feito em um só exemplar nas linguas 
inglesa, chinesa, espanhola, francesa e russa, sendo os cinco textos igu!tl
mente autênticos, será depositado em poder do Secretário-Geral das Naçoes 
Unidas, que transmitirá uma cópia autenticada, conforme o original, a 
todos os Estados a que se refere o parágrafo I do artigo 45 da presente 
Convenção. 

EM TESTEMUNHO DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados, de
vidamente autorizados para tal por seus respectivos governos, firmaram a 
presente Convenção. 

Feita em Viena no oitavo dia de novembro do ano de mil novecentos e 
sessenta e oito. 

(segue a lista dos Estados Signatários.) 

ANEXO I 
Exceçóes à obrigação de admitir em circulação internaciOnal aos 

veículos automotores e aos reboques 

1. As Partes Contratantes poderão não admitir em seu território, em 
circulação internacional, automotores, reboques e conjuntos de veículos 
cujos pesos totais ou peso por eixo, ou cujas dimensões excedam dos limites 
fixados por sua legislação nacional para os veículos matriculados em seu 
território. As partes Contratantes, em cujos territórios ocorra uma circula
ção internacional de veículos pesados, procurarão realizar acordos regionais 
que permitam, em circulação internacional, o acesso às vias da região, com 
exceção das de características técnicas limitadas, dos veículos e conjuntos 
de veiculas cujos pesos e dimensões não excedam das cifras fixadas por 
esses acordos. 

2. Para os efeitos do parágrafo 1 do presente anexo, não se considerará 
como excedendo da largura máxima autorizada, a projeção que apresenta: 

a) os pneumáticos perto de seu ponto de cantata com o solo, e as 
conexões dos indicadores de pressão dos pneumáticos; 

b) os dispositivos antiderrapantes montados nas rodas; 

c) os espelhos retrovisores construídos de forma que com uma pressão 
moderada, se possa alterar sua posição em ambos os sentidos de tal maneira 
que já não ultrapassem da largura máxima autorizada; 

d) os indicadores de direção laterais e suas luzes de gabarito, sob a 
condição de que a saliência correspondente não exceda de alguns centí
metros; 

e) os selos aduaneiros fixados sobre a carga e os dispositivos de segu
rança e proteção desses selos. 
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3. As Partes Contratantes poderão não admitir em seu território, em 
circulação internacional, os seguintes conjuntos de veículos na medida em 
que sua legislação nacional proíba a circulação de tais conjuntos: 

a) motocicletas com reboque; 

b) conjuntos constituídos de um automotor e vários reboques; 

c) veículos articulados destinados ao transporte de pessoas. 

4. As Partes Contratantes poderão não admitir em seu território, em 
circulação internacional, os automotores e os reboques aos quais se apliquem 
as exceções previstas no parágrafo 60 do anexo 5 da presente Convenção. 

5. As Partes Contratantes poderão não admitir em seu território, em 
circulação Internacional, os ciclomotores e as motocicletas cujo condutor ou, 
se for o caso, cujo passageiro não estiver provido de um capacete de 
proteção. 

6. As Partes Contratantes poderão exigir, para a admissão em seu 
território, em circulação internacional, de todo automotor que, não seja um 
ciclomotor de duas rodas ou uma motocicleta de duas rodas sem "side-car", 
que esse automotor leve a bordo um dispositivo descrito no parágrafo 56 
do anexo 5 da presente Convenção destinado a, em caso de imobilização na 
pista de rolamento da estrada, anunciar o perigo que o veículo constitui. 

7. As Partes Contratantes poderão exigir para a admissão em cir
culação internacional, por certas vias difíceis ou certas regiões de relevo 
difícil de seu território, de veículos automotores cujo peso máximo autori
zado exceda de 3. 500kg (7. 700 libras) que esses veículos automotores 
cumpram as prescrições da legislação nacional para a circulação nessas 
vias ou regiões aos veículos de mesmo peso máximo autorizado que ela 
matricule. 

8. As Partes Contratantes poderão não admitir em circulação Inter
nacional sobre seu território, todo veículo automotor munido de luz baixa 
com focos assimétricos, se cada um desses focos não estiver regulado para 
o sentido da circulação em seu território. 

9. As Partes Contratantes poderão não admitir em circulação interna
cional em seu território os veículos automotores ou reboques ligados a um 
veículo automotor que possua um sinal distintivo diferente daquele que 
esteja previsto para tais veiculas no artigo 37 da presente Convenção. 

ANEXO 2 

Número de matrícula dos automotores e dos reboques 
em circulação internacional 

1. O número de matrícula a que se referem os artigos 35 e 36 da 
presente Convenção deverá estar composto de algarismos ou de algarismos 
e letras. Os algarismos deverão ser arábicos e as letras deverão ser maiús
culas de caracteres latinos. Não obstante, poderão ser usados outros algaris
mos e caracteres, mas em tal caso o número de matrícula deverá repetir-se 
em algarismos arábicos e letras maiúsculas de caracteres latinos. 

2. O número de matrícula deverá estar composto e colocado de modo 
que seja legível de dia e com tempo claro desde uma distância mínima de 
40 m (130 pés) por um observador situado na direção do eixo do veículo e 
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estando este parado; não obstante, cada Parte Contratante para os veículos 
que matricule, poderá reduzir esta distância mínima de legibUidade, no 
caso das motocicletas e outras categorias especiais de automotores nas quais 
seja difícil dar aos números de matrícula dimensões suficientes para que 
sejam legíveis a 40m (130 pés). 

3, Quando o número de matrícula estiver inscrito numa placa especial, 
esta deverá ser plana e fixar-se em posição vertical ou quase vertical, 
perpendicular ao plano longitudinal médio do veículo. Quando o número 
for afixado ou pintado sobre o veículo, deverá ficar em uma superfície 
plana e vertical ou quase plana e vertical, perpendicular ao plano longi
tudinal médio do veículo. 

4. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 5 do artigo 32, a placa ou 
a superfície, sobre a qual se fixe ou se pinte o número de matrícula, 
poderá ser de material refletor. 

ANEXO 3 

Signo distintivo dos automotores e dos reboques em 
circulação internacional 

1. O signo distintivo a que se refere o artigo 37 da presente Convenção 
deverá estar composto de uma a três letras maiscúlas em caracteres latinos. 
As letras terão uma altura mínima de 0,08 m (3,1 polegadas) e a largura 
mínima de seus traços será de 0,01 m (0,4 polegadas). As letras deverão 
estar pintadas no negro sobre um fundo branco de forma elítica com o 
eixo maior em posição horizontaL 

2. Quando o signo distintivo consistir de somente uma letra, o eixo 
maior da elipse poderá estar em posição vertical. 

3. o signo distintivo de nacionalidade não deverá ir unido ao número 
de matrícula nem deverá estar colocado de tal maneira que possa confun
dir-se com este último ou prejudicar sua legibilidade. 

4. Nas motocicletas e seus reboques as dimensões mínimas dos eixos 
da elipse serão 0,175m (6,9 polegas) e 0,115m (4,5 polegadas). Nos demais 
automotores e seus reboques, as dimensões mínimas dos eixos da elipse 
serão: 

a) 0,24 m (9,4 polegadas) e 0,145 m (5,7 polegadas) se o signo distintivo 
constar de três letras; 

b) 0,175m (6,9 polegadas) e O,ll5m (4,5 polegadas) se o signo distin
tivo constar de menos de três letras. 

5. As disposições do parágrafo 3 do anexo 2 se aplicarão à colocação 
do signo distintivo nos veículos. 

ANIEXO 4 
Marcas de identificação dos automatores e seus reboques 

em circulação internacional 

1. As marcas de identificação compreenderão: 

a) para os automotores: 

( i) o nome ou a marca do produtor do veículo; 
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{ ii) no chassis ou, na falta de chassis, na carroceria, o número 
de fabricação ou número de série da produção; 

(iii) no motor, o número de fabricação do motor, se o produtor 
nele o colocar; 

b) para os reboques, as indicações mencionadas nos incisos I e II 
supra; 

c) para os ciclomotores, a indicação da cilindrada e as siglas "CM". 

2. As marcas mencionadas no parágrafo 1 do presente Ane:xo deverão 
estar em lugares acessíveis e ser facilmente legíveis; além do mais, deverão 
ser de dificil modificação ou supressão. As letras e os números incluídos 
nas marcas figurarão unicamente em caracteres latinos ou em letra cursiva 
chamada inglesa, e em algarismos arábicos, ou aparecerão repetidos dessa 
maneira. 

ANEXO 5 
Condi{;6es técnicas relativas aos automotores e aos reboques 

I, As Partes Contratantes que, de conformidade com o artigo I, 
alínea "n" da presente Convenção, hajam declarado que desejam assimilar 
"-" motocicletas os veículos de três rodas cuja tata não exceda de 400 kg 
(000 libras) deverão submeter estes últimos ;,., disposições do presente 
Anexo relativas tamto às motocicletas como aos automotores. 

2. Para os ·efeitos do presente Anexo, o temlo ~~r-eboque" se aplica 
un1c.amente aos reboques destinados a ser engatados a um automotor. 

3. Sem prejuíro do disposto na alínea a do parágrafo 2 do artigo 3 
da presente convenção, toda Parte Contra,tante poderá impor prescrições 
que completam as disposições do presente Anexo, ou sejam mais estritas, 
para os automotores qUe matricule e para os reboques que admita em 
circula-ção, de confonnidade com a sua legislação nacional. 

CAPíTULO I 

Freios 

4. Para os efeitos do presente artigo: 

a) por rodas de um eixo entende-se as todas simétricas ou quase simé
tricas, com relação ao plano longitudinal médio do veículo, mesmo que 
não estejam situadas no mesmo eixo (o eixo em que também equivale a 
dois eixos) ; 

b) por freio de serviço entende-se o que se utiliza normalmente para 
di.mlnuir a marcha do veíeulo e pará-lo; 

c) po,r freio de estaCionamento entende-se o que se utiliza para mantet 
o veículo imóvel na ausência do condutor ou. no caso de um reboque, 
quando este se encontra desenga'bado; 

cl) por freio de segurança entende-se o dispositivo destinado a diminuir 
a marcha do veículo e pará-lo no caso de falha do freio de serviço; 

A. Freio dos automotores, com exceção das motocicletas 

5. Todo automotor, com exceção da motocicleta, deverá estar ptovldo 
de freios que possam ser facilmente acionados pelo condutor, desde seu 
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assentamento. Tais freios devem poder efetuar as três seguintes fiunções 
de frenagem: 

a) freio de serviço, que permita diminuir a marcha do veículo e pará-lo 
de modo seguro, rápido e eficaz, quaisquer que sejam as condições de carga 
e o declive ou arclive da pista por onde circule; 

b) freio de estacionamento, que permita manter imóvel o veículo, 
quaisquer que sejam as condições de carga, num declive ou aclive de 16%, 
ficando as superfícies ativas do freio em posição de frear mediante um 
dispositivo de ação puvamente mecânica; 

c) freio de segurança, que permita diminuir a marcha do veículo e 
pará-lo, quaisquer que se]am as condições de carga, dentro de uma dis
tância r-awá'Vlel, inclusive no caso em que falhe o freio de serviç'O. 

6. Sem prejuizo do disposto no parágrafo 5 do presente anexo, o,s 
dispositivos que assegurem as três funções de freio (freio de serviço, freio 
de segurança e freio de estacionamento) poderão ter partes comuns; a.s 
combinações dos controles se permitirão unicamente no caso de existirem, 
pelo menos, dois controles distintos. 

7. o freio de serviço deverá atuar sobre todas as rodas do veículo; 
não obstante, nos veículos que tenham mais de dois eixos, as rodas de 
um deles poderá não possuir freios. 

S. o freio de segurança deverá poder atuar pelo menos sobre uma 
roda de cada lado do plano longitudinal médio do veíoulo: a mesma 
disposição se aplicará ao freio de estacionamento. 

9. o freio de serviço e o freio de estacionamento -deverão atuar sobre 
superfides de fricção unidas às rodas de modo permanente, por meio de 
peças suficientemente sólidas. 

10. Nenhuma superfí-cie de fricção poderá ficar desacoplada das 
rodas. Contudo, tal desacoplamento se admitirá para certas superfícies 
de fricção, sob a condição de que: 

a) sejam apenas momentâneo, por exemplo, durante uma mudança 
de marchas; 

b) não for possível sem a ação do condutor, quando se trata de freio 
de estacionamento; e 

c) continue sendo possível exercer a ação de freio com a eficácia pres
crita, de aoordo com as disposições do parágrafo 5 do presente Anexo, 
quando se trata de freia de serviço ou de freio de segurança. 

:'3. Freio dos reboques 

11. sem prejuízo do disposto na alínea c do parágrafo 17 do presente 
An-exo, todo reboque, com exceção dos reboques ligeiros, deverão estar 
providos àos freios seguintes: 

a) um freio de serviço que permita diminuir a marcha do veículo 
e pará-lo de modo seguro, rápido e eficaz, quaisquer que sejam as condi
ções de carga e o declive ou aclive da pista por onde circule; 

b) um freio de estacionamento que permita manter o veículo imóvel 
quaisquer que sejam as condições de carga num decli~ ou aclive de 16%, 
ficando as superfícies ativa.s do freio em posição de frear mediante um 
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dispositivo de ação puramente mecânica. Não se aplicará a presente dis
posição aos reboques que não possam ser desengatados do veículo tratar, 
sem ajuda de ferramentas, sempre que o conjunto de veículos cumpra as 
condições relativas ao freio de estacionamento. 

12. Os dispositivos que assegurem as duas funções de freio (serviço 
e estacionamento) poderão ter partes comuns. 

13. O freio de serviço deverá atuar sobre todas as rodas do reboque. 

14. O freio de serviçO deverá poder ser acíonado pelo controle de 
freio de serviço do veículo tratar; não obstante, se o peso máximo auto
rizado do reboque não exceder de 3.500 kg (7. 700 libras), o freio poderá 
ser tal que possa ser aplicado simplesmente, durante a marcha, pela apro
ximação do l'leboque ao veículo trator (freio por inércia). 

15. O freio de serviço e o freio de estaci,ona-mento deverão atuar 
sobre superfícies de fricção unidas às rodas de modo permanente por 
meio de peças suficientemente sólidas. 

16. Os dispositivos de freio deverão ser tais que o reboque se detenha 
automaticamente em caso de ruptura do dispositivo de acomplamento 
durante a marcha. Contudo, estas disposições não se aplicarão aos rebo
ques de um só eixo ou de dois eixos que distem um do outro menos de 1 m 
(40 polegadas) com a condição de que seu peso máximo autorizado não 
exceda de I. 500 kg (3 .300 libras) e, com exceção dos semi-reboques, e de 
que sejam providos além do dispositivo de acoplamento, do engate se
oundário previsto no parágrafo 58 do presente anexo. 

C. Freio dos conjuntos de veículos 

17. Além das disposiçõe6 das partes A e B do presente capitulo rela
tivas aos veículos em separado (a.utomotores e reboques), serão aplicadas 
aos conjuntos formados por tais veículos as seguintes normas: 

a) os dispositivos de freio de cada um dos veículos que formam o con
junto deverão ser compatíveis entre si; 

b) a ação do freio de serviço, convenientemente sincronizada, se dis
tribuirá de fonna adequada entre os veiculas acoplados; 

c) o peso máximo autorizado de um reboque não provido de freio de 
serviço não poderá ser maior do que a metade da soma da tara do veiculo 
trator e do peso do condutor. 

D. Freios das Motocicletas 

18. a) As motocicletas deverão estar providas de dois dispositivos de 
freio, um dos quais dev-erá atuar, pelo menos, sobre a roda ou as rodas 
dianteiras; se um "side-car" for acoplado à motocicleta, não será obrigado 
a ter freio na roda do "side-car". Estes dispositivos do freio deverão 
permitir diminuir a mareha da motocicleta e pará-la de modo seguro, 
rápido e eficaz, quaisquer que sejam as condições de carga e o declive 
ou aclive da via que circule; 

b) além dos dispositivos previstos na alínea a do presente parágrafo 
as motocicletas que tenham três rodas simétricas, com relação ao plano 
longitudinal médio do veículo, deverão estar providas de um freio de es
tacionamento que reúna condições especificadas na alínea b do parágra
fo 5 do presente anexo. 
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CAP1TULO II 

Luzes e dispositivos rejletores 

19. Para os efeitos do presente capítulo: 

315 

por luz baixa (luz de cruzamento) entende-se a luz do veículo destinada 
a iluminar a vi'a até uma grande distância diante do veículo; 

por luz baixa (luz de cruzamento) entende-se a luz do veículo destinada; 
a iluminar a via diante do veículo sem ocasionar ofuscamento ou incômo
dos injustificáveis aos condutores e outros usuários da via que venha em 
sentido contrário; 

por luz de posição dianteira entende-se a luz do veículo destinada a 
indiear a presença e a largura do veículo visto de frente; 

por luz de posição traseira entende-se a luz do veículo destinada a 
indic'a.r a presença e a largura do veículo visto por trás; 

por tuz de freio entende-se a luz do veículo destinada a indicar aos 
demais usuários da via, que se encontrem atrás do veículo, que o condutor 
está aplicando o freio de serviço; 

por luz de neblina entende-se a luz do veículo destinada a aumen
tar a iluminação da via em caso de neblina, neve, chuva forte, ou nuvens 
de pó; 

por luz de marcha à ré entende-se a luz do veículo destinada a ilumi
nar a via atrás do veículo e advertir aos demais usuários da via que o 
veículo está efetuando, ou a ponto de efetuar uma manQbra de ma.rcha 
à ré; 

por luz indicadora de direção entende-se a luz do veículo destinada a 
indicar aos demais usuários da via que o condutor tem propósito de mudar 
de direção para a direita ou para a esquerda; 

por dispositivo rejletor entende-se o dispositivo destinado a indicar a 
presenç.a de um veículo pelo reflexo da luz emanada de uma fonte ilu
minadora alheia ao citado veículo, quando o observador se encontre perto 
da mesma fonte iluminadora; 

por superfície iluminadora entende-se, no que respeita às luzes, a su
perfície visível desde a qual se emite a luz e, no que diz respeit<> a~ dis
positivos refletores, a superfície visível desde a qual se reflete a luz. 

20. As cores das lâmpadas mencionadas no presente capítulo deverão, 
na medida do possível, ajustar-se à.s definições que figuram no apêndice 
do presente an ~xo. 

21. Todo automotor, com exceção da motoci·cleta capaz de atingir 
no plano uma velocidade superior a 40 km \25 milhas) por hora, deverá 
estar provido de, pelo menQs, um número par de luzes altas brancas ou 
de cor amarelo sel,etívo fixadas na parte dianteira e que possam iluminar 
com eficácia a via de noite e com tempo claro, até uma distância de, no 
mínimo, 100m (325 pés) à frente do veículo. 

As bordas exteriores da superfície iluminadora das luzes altas (ou da 
estrada) não poderão estar, em nenhum caso, mais próximas das bordas 
externas do veículo do que as bordas extema.s das superficies iluminadoras 
drul luzes bruxas (ou de CTUZarnentoJ. 
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22. Todo automotor, com exceção das motocicletas, capaz;es de atin
gir no plano uma velocidade superior a 10 km (6 milhas) por hora deverá 
estar provido de duas luzes baixas, brancas, ou de cor amarelo seletivo, 
fixadas na parte dianteira e que .possam iluminar com eficáda a via de 
noite e com tempo claro, até uma dtstância de pelo menos 40 m (130 pés) 
à frente do veiculo. A cada lado, o ponto da superfície iluminadora 
mais distanciado do plano longitudinal médio do veículo, não deverá 
achar-se a mais de 0,40 m (16 polegadas) da borda externa do veiculo. 
Um automotor não estará provido de mais de duas luzes baixas, que 
deverão estar reguladas de fonna que se ajustem à definiç·ão do parágra
fo 19 do presente anexo. 

23. Todo automotor, com exeeção das motocicletas de duas rodas 
sem "side-car" estará provido de duas luzes de posição brancas, fixadas 
na parte dianteira; contudo, o amarelo seletivo poderá ser utilizado p.ara 
as luzes de posição dianteiras, incorporadas nas luzes altas ou luzes baixas 
que emitam raios de luz amarelo seletivo. Estas luzes de posição diantei
ras, quando forem as úni'cas luzes acesas na parte dianteira do veículo, 
deverão ser visíveis de noite e com o tempo claro, desde uma distância 
de pelo menos 300m (1. 000 pés) sem ofuscar ou causar incômodos injus
tificáveis aos demais usuários da via. A c·ada lado, o ponto da sup.erfícLe 
iluminadora mais dtstanciado do plano longitudinal médio do veiculo não 
deverá encontrar-se a mais de 0,40 rn (16 polegadas) das bordas externas 
do veículo. 

24. a) Todo automotor, com exceção das motocicletas de duas rodas 
sem ~<side-car", estará provido em sua parte traseira de um número par 
de luzes vermelhas, de posição visíveis de noite e com tempo claro, a 
uma distância mínima de 300m (1.000 pés) sem ofuscar nem causar in
cômodos aos demais usuários da via. A -cada lado, o ponto da superfície 
iluminadora mais distanciado do plano longitudinal médio do veículo não 
se encontrará mais de 0,40 (16 polega<las) das bordas externas do veiculo. 

b) Todo reboque deverá estar munido, em sua parte traseira, de um 
número par de luzes de posição vermelha.s visíveis, de noite e com tempo 
claro, a uma distância mínima de 300m 0.000 pés) sem ofusc.ax ou causax 
inconvenientes injustificáveis aos demais usuários da via. A cada lado, o 
ponto de superfície iluminadora mais dtstanciado do plano longitudinal 
médio do veiculo não se encontrará a mais de 0,40 m ( 16 polegadas) das 
bordas externas do reboque. Não obstante, os reboques cuja largura total 
não exceda de 0,80m (32 polegad,.s) poderão estar providos apena.s de uma 
dessas luzes, sempre que estejam engatados a uma motocicleta de duas 
rodas sem "side-ca:r". 

25. Todo automotor ou reboque, que na parte traseira levar um núme~ 
rode matricula, estará provido de um dispositivo de iluminação desse núme
ro de modo que este, quando iluminado pelo dispositivo, seja legível, de 
noite e em condições normais, estando o veículo parado a uma distância 
mínima de 20m (65 pés) atrás do veículo. Não obstante, toda Parte Con
tratante poderá reduzir esta distância mínima de legibilidade de noite, 
na mesma proporção e com referência aos mesmos veículos para os quais 
se haja reduzido a dtstância mínima de legibilidade de dia pela aplicação 
do parágrafo 2 do anexo 2 da presente Convenção. 

26. Em todo automotor, incluídas as motocicletas, e em todo conjunto 
constituído por um veículo automotor e um ou vários reboques, as conexões 
elétricas deverão estar dispostas de modo que as lures altas, as luzes 
baixas, as luzes de neblina, as luzes de posição dianteiras do automotor 
e o dispositivo de iluminação mencionado no parágrafo 25 do presente 
anexo não possam acender-se a menos que se acendam as luzes traseiras 
de posição do extremo posterior do veículo ou conjunto de veículos. 
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Contudo, esta disposição não se aplioará às luzes altas ou baiXas, quan
do estas forem utilizadas para a produção de sinal ótico mencionado no 
parágrafo 5 do artigo 33 da presente convenção. Além do mais, as conexões 
elétricas estará<> dispostas de modo que as luzes de posiçá<l dianteiJ!as do 
automotor estejam sempre acesas quando também estiverem as luzes altas, 
as luzes baixas ou as luzes de neblina. 

27. Todo automotor, com .exceção das motocicletas de duas rodas 
sem side~car, esta,rá provido de, pelo menos, dois dispositivos ~fleto
res vermelhos de forma não triangular fixados na parte traseira. A cada 
lado, o ponto da superfície iluminadora mais distante do plano longitu
dinal médio do veículo não deverá encontrar-se a mals de 0,40 m ( 16 po
legadas) da borda externa do veículo: os dispositivos refletores deverão ser 
visíveis, a noite e com tempo claro, para o condutor de um veículo desde 
a distância minima de 150m (550 pés) quando iluminados pela luz alta 
do citado veículo. 

28. Todo reboque estará provido de, pelo menos, dois dispositivos 
refletores vermelhos, situados na parte traseira. Estes dispositivos terão 
a forma de um triângulo equilátero com vértice dirigido para cima e um 
dos lados horizontal, e cujos lados tenham 0,!5m (6 polegadas), como 
mínimo, e 0,20m (8 polegadas), como máximo; no interior do triângulo 
não haverá nenhuma luz de sinalização. Estes dispositivos refletores cum
prirão as condições de visibilidade fixada no parágrafo 27 do presente 
anexo. De cada lado, o ponto da superfície iluminadora mais distante do 
plano longitudinal médio do reboque não deverá encontrar-se com mais 
de 0,40 m (16 polegadas) das bordas externas do reboque. Não obstante, 
os reboques cuja largura total não exceda de 0,80 m (32 polegadas) po
derão estar providos de apenas um dispositivo refletor, se estiverem en
gatados a uma motoclicleta de duas rodas sem side-car. 

29. Todo reboque estará provido em sua parte dianteira de dois dis
positivos refletores de cor branca, de forma não triangular; estes dispo
sitivos reunirão as condições de posição e de visibilidade fixadas no pará
grafo 27 do presente anexo. 

30. Um reboque estará provido, em sua parte dianteira, de duas luzes 
de posição de cor branca quando sua largura exceder de !,60 m (5 pés e 4 
polegadas) . Essas luzes de posição dianteiras deverão estar situadas o mais 
próximo possível das bordas externas do reboque e, em qualquer caso, de 
ta.! maneira que o ponto das superfícies iluminadoras mais distantes do 
plano longitudinal médio do reboque estejam no máximo, a 0,15 m (6 po
legadas) das bordas externas. 

31. Com exceção das motoC'lcletas de duas rodas com ou sem Súte
car, todo automotor capãz de atingir no plano uma velocidade superior 
a 25km 05 milhas) por hora deverá estar provido, na parte posterior, 
de duas luzes de freio, de cor v-ermelha, cuja intensidade seja considera
vehnente superior à duas luzes de posição trase'lras. A mesma disposição 
setá aplicada a todo reboque, colocado ao final de um conjunto de veículos; 
não obstante, a luz de freio não será obrigatória nos pequenos reboques 
cujas dimensões sejam tais que não impençam que sejam vistas as luzes 
de freio do veículo tratar. 

32. Com ressalva da PO<lsibilldade de que as Partes Contratantes que 
de conformidade com o disposto no parágrafo 2 do artigo 54 da Convenção: 
hajam feito uma declaração assimllando os ciclomotores às motocicletas

1 
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poderão dispensar os ciclomotores de todas ou de parte das obrigações, 
a seguir mencionadas: 

a) toda motocicleta de duas rodas com ou sem síde-car, estará 
provida de uma luz baixa que satisfaça as condições de cor e visibilidade 
fixadas no parágrafo 22 do presente anexo; 

b) toda motocicleta de duas rodas com ou sem side-car, capaz de 
exceder, no plano, uma velocidade de 40 km (25 milhas) por hora estará 
provida de, além de uma luz baixa, de pelo menos uma luz alta que satis
faça as condições de cor e visibilidade fixadas no parágrafo 21 do presente 
Anexo. Se uma motockleta estiver provida de mais de uma luz alta, estas 
luzes guardarão entre si a distância mais curta possível; 

c) uma motocicleta de duas rodas com ou sem side-car não levará 
mais de uma luz baixa, nem mais de duas luzes altas. 

33. Toda motocicleta de duas rodas sem side-car poderá estar provi
da em sua parte dianteira, de uma ou duas luzes de posição que satis
façam as condições de cor e de visibilidade fixadas no parágrafo 23 do 
presente anexo. Se esta motocicleta levar duas luzes de posição dianteiras, 
estas estarão o mais próximo possível uma da outra. Uma motocicleta 
de duas rodas sem side-car, não deverá levar mais de duas luzes de posi
ção dianteiras. 

34. Toda motocicleta de duas rodas sem side-car, deverá estar pro
vida, em sua parte traseira, de uma luz de posição que satisfaça as con
dições de cor e visibilidade fixada na alínea a da parágrafo 24 do presente 
anexo. 

35. Toda motocicleta de duas rodas sem side-car, deverá estar pro
vida, em sua parte traseira, de um dispositivo refletor que satisfaça as 
condições de cor e de visibilidade fixadas no parágrafo 27 do presente 
anexo. 

36. Com ressalva de que as Partes Contratantes que, de conformi
dade com o parágrafo 2 do artigo 54 da presente Convenção, hajam feito 
uma declaração assimilando os ciclomotores às motocicletas, possam dis
pensar destas obrigações os ciclomotores de duas rodas, com ou sem side
car; toda motocicleta de duas rodas com o sem side-car deverá estar pro
vida de uma luz de freio que satisfaça as condições fixadas no parágra
fo 31 do presente anexo. 

37. Sem prejuízo das disposições relativas às luzes e dispositivos exi
gidos para as motocicletas de duas rodas sem side-car, todo síde-car enga
tado a uma motocicleta de duas rodas deverá estar provido, na parte dian
teira, de uma luz de posição que satisfaça as condições de cor e de vislblll
dade fiXadas no parágrafo 23 do presente anexo, e, em sua parte traseira, 
de uma luz de posição que satisfaça as condiçõés de cor e de visibilidade 
fixadas na alínea a do parágrafo 24 do presente artigo, bem como de um 
dispositivo refletor que satisfaça as condições de cor e visibilidade fixadas 
no parágrafo 27 do presente anexo. As conexões elétricas deverão estar 
dispostas de modo que a luz de posição dianteira e a luz de pooíção traseira 
do side-car se acendam ao mesmo tempo que a luz de posição, traseira da 
motocicleta. Em qualquer caso, o side-car não estará provido de luzes altas 
nem de luzes baixas. 

38. Os automotores de três rodas simétricas com relação ao plano 
longitudinal médio do veiculo, assimilados às motocicletas conforme o 
artigo 1, alínea n da Convenção, estarão providos dos dispositivos pres
critos no parágrafos 21, 22, 23, 24 (a), 27 e 31 do presente anexo. Não obs-
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tante, quando a largura desses veículos não exceder de 1,30m (4 pés e 3 
polegadas), uma só luz alta e uma só luz baixa serão suficientes. As dispo
sições relativas à distância da superfície iluminadora em relação com as 
bordas externas do veículo não serão aplicáveis neste caso. 

39. Todo veiculo automotor, com exceção daqueles cujo condutor possa 
indicar com o braço as mudanças de direção em forma visível, de qualquer 
ângulo, aos demais usuários da via, deverá estar provido de luzes indica
doras de direção de cor amarela, fixas e intermitentes, colocadas por pares 
no veículo e visível, de dia e de noite, pelos usuários da via aos quais inte
resse o movimento do veículo. As luzes intermitentes deverão ter uma 
freqüência de 90 cintilações por minuto, com uma tolerância de ± 30. 

40. Quando um veículo automotor que não for uma motoC'lcleta de 
duas rodas, com ou sem side-car, estiver provido de luzes de neblina, estas 
deverão ser brancas ou de cor amarelo seletivo, deverão ser duas e deve
rão estar colocadas de modo que nenhum ponto de sua superfície Uumi
nadora se encontre acima do ponto mais alto da superfície iluminadora 
das luzes baixas, e, que, de cada lado, o ponto da superfície iluminadora 
mais distante do plano longitudinal médio do veículo não se encontre a 
mais de 0,40 m (16 polegadas) das bordas externas do veículo. 

41. Nenhuma luz de marcha à ré deverá ofuscar ou incomodar outros 
usuários da via pública. Quando um veículo automotor estiver provido de 
uma luz desta natureza, .esta deverá ser de cor branca, amarelo, ou ama
relo seletivo, o comando de ligação dessa luz deverá ser de tal maneira 
que a luz não se possa acender, senão quando o dispositivo de marcha à ré 
estiver engatado. 

42. Nenhuma luz. com exceção das luzes indicadoras de direção •ins
talada em um veículo automotor ou em um reboque, deverá ser intenni
tente, salvo as que se usem de conformidade com a legislação nacional 
das Partes Contratantes para assinalar os veículos ou conjunto de veículos 
que não estejam obrigados a respeitar as regras gerais de trânsito ou cuja 
presença na via imponha precauções especiais aos demais usuários, espe
c•lalmente os veículos prioritários, os comboios, os veículos de dimensões 
excepcionais e os veículos ou máquinas de construção ou de conservação 
das vias públicas. Não obstante, as Partes Contratantes poderão autorizar 
ou dispor que algwnas luzes de cor diferente do vermelho sejam acesas 
em sua totalidade ou em parte, em forma intermitente para indicar pe
rigo particular que momentaneamente o veículo possa construir. 

43. Para a aplicação dos disposii'lvos do presente anexo: 

a) toda combinação de duas ou mais luzes, idênticas ou não, mas 
que tenham a mesma função e a mesma cor, se considerará com uma só 
luz, quando as projeções das superfícies iluminadoras sobre um plano ver
tical perpendicular ao plano longitudinal médio do veículo ocuparem pelo 
menos 50% da superfície do menor retângulo circunscrito às projeções das 
refer'ldas superfícies iluminadoras; 

b) uma só superfície iluminadora, que tenha forma de faixa será. 
considerada como duas, ou como um número par de luzes, sempr~ que 
estiver situada simetricamente com relação ao plano longitudinal médio 
do veículo e que se estenda pelo menos até uma distância de 0,40 m (16 
polegadas) da borda exterior do veículo e que tenha um cumprimento mí
nimo de 0,80 m (32 polegadas). A iluminação da c'ltada superfície deverá 
ser assegurada por, pelo menos duas fontes luminosas situadas o mais 
próximo possível de suas bordas extremas. A superfície iluminadora po-
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derá consistir de certos números de elementos diSpostos de modo que as 
projeções de superfície iluminadoras dos distintos elementos sobre um 
plano vertical perpend•lcular ao plano longitudinal médio do veículo ocupem 
pelos menos 50% da superfície do menor retângulo circunscrito às proje
ções das citadas superfícies iluminadoras dos elementos. 

44. Em um só v-eículo, as luzes que tenham a mesma função e este
jam orientadas na mesma direção, deverão ser da mesma cor. As luzes e 
os dispositivos refletores cujo número seja par, deverão estar situados 
simetricamente com relação ao plano longitudinal médio do veículo, exceto 
nos veículos cuja forma externa seja asS'lmétrica. As luzes de cada par 
deverão ter basicamente a mesma intensidade. 

45. Poder-se-á agrupar ou incorporar em um mesmo dispositivo lu
zes de natureza diferente e, obedecendo ao disposto em outros parágrafos 
do presente capítulo, luzes e dispositivos refletores, sempre que cada uma 
dessas luzes e desses dispositivos refletores se ajustem à disposições per
tinentes do presente anexo. 

Mecanismo de direção 

CAPíTULO III 

Outras disposições 

46. Todo veículo automotor deverá estar provido de um mecanismo 
de direção resistente que permita ao condutor mudar a direção de seu 
veículo com facilidade, rapidez e segurança. 

Espelho retrovisor 

47. Todo veículo automotor, com exceção das motocicletas de duas 
rodas com ou sem side-car, deverá estar provido de um ou vários espelhos 
retrovisores; o número, dimensões e d•lsposições desses espelhos retroviso
res deverão ser tais que permitam ver a circulação atrás de seu veículo. 

Sinais acústicos 

48. Todo veículo auWmotor deverá estar provido de, pelo menos, um 
aparato para prodmür sinais acústicos de suficiente intensidade. O som 
emitido pelo aparato deverá ser contínuo, uniforme e não estridente. Os 
veículos prioritários e os veículos de serviço público para o transporte de 
pessoas poderão levar aparatos suplementares para produzir sinais acústi
cos, não sujeitos a estas exigências. 

Limpador de pára-brisa 

49. Todo veículo automotor que tenha pára-brisas de dimensões e for
ma tais que o condutor não possa ver normalmente a vla adiante, estando 
em seu assento, a não ser através dos elementos transparentes dos pãra .. 
brisas, deverá estar provido de, pelo menos, um limpador de pára-brisa 
eficaz e resistente~ colocado em posição adequada, cujo funcionamento não 
requeira e intervenção constante do condutor. 

Lavador do pára-brisa 

50. Todo veículo automotor que estiver provido de pelo menos um 
limpador de pára-brisa deverá levar igualmente um lavador de pára-brisa. 
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Pára-brisas e vidros 

51. Em todo automotor e reboque: 

a) as substâncias transparentes que constituam elementos de parede 
exterior do veículo, incluído o pára-brisa, ou de parede interior de separa
ção, deverão ser tais que, em caso de ruptura, o perigo de lesões corporais 
fique reduzido ao mínimo possível. 

b) os vidros do pára-brisa deverão ser feitos de uma substãncla cuja 
transparência não se altere e deverão ser fabricados de tal maneira que 
não defonnem sensivelmente os objetos vistos através deles e que, em 
ca.so de ruptura, o condutor possa continuar vendo a via com sufi.ciente 
clareza. 

Dispositivos de marcha à ré 

52. Todo veículo automotor deverá estar provido de um dispositivo 
de marcha à ré manobrável desde o lugar que ocupe o condutor. Não 
obstante, este dispositivo só será obrigatório para as motocicletas e para 
os automotores de três rodas simétricas, com relação ao plano longitudinal 
médio do veículo, se seu peso máximo autorizado exceder de 400 kg (900 
libras). 

saenciador 

53. Todo motor térmico de propulsão de um veículo automotor deverá 
estar provido de um eficaz dispositivo silenciador do escape; este dispo
sitivo deverá ser tal, que não possa ser desconectado pelo condutor, desde 
seu assento. 

Pneumáticos 

54. As rodas de todos os veículos automotores e de seus reboques 
deverão estar providas de pneumáticos e o estado dos mesmos deverá ser 
tal que a segurança fique garantida, Incluída a aderência, mesmo sobre 
pavimentação molhada. Não obstante, a presente disposição não poderá 
impedir que as Partes Contratantes autorizem a utilização de dispositivos 
que apresentem resultados pelo menos equivalentes aos obtidos com os 
pneumáticos. 

Velocímetro 

55. Todo veículo automotor capaz de desenvolver no plano uma velo
cidade superior a 40 km (25 milhas) por hora, deverá estar provido de um 
velocímetro. Não obstante, qualquer Parte Contratante poderá dispensar 
dessa obrigação a certas categorias de motocicletas e outros veiculas leves. 

Dispositivo de sinalização a bordo dos veículos automotores 

56. O dispositivo a que se refere o parágrafo 5 do artigo 23 e o pará
grafo 6 do anexo 1 da presente Convenção, consistirá: 

a) de uma placa em forma de triângulo equilátero de 0,40 m (16 pole
gadas) de lado, como medidas mínimas, com bordas vermelhas de 0,05 m 
(2 polegadas) de largura, pelo menos, e fundo vazado ou de cor clara; 
as bordas vermelhas deverão estar iluminadas por transparência ou estar 
providas de uma faixa refletora; a placa deverá ser tal que possa colocar
se em posição vertical estável; 

b) de qualquer outro dispositivo de igual eficácia, previsto pela legis
lação do Estado onde o veículo for matriculado. 



:322 DECRETOS LEGISLATIVOS - 1980 

Dispositivo contra roubo 

57. Todo veículo automotor deverá estar provido de um dispositivo 
contra roubo que permita, a partir do momento em que se deixa estacio
nado o veículo, bloquear ou impedir o funcionamento de uma parte essen
cial do próprio veículo. 

Dispositivo de engate dos reboques ligeiros 

58. Com exceção dos sem.i-reboques, os reboques que não forem pro
vidos de freio automático, a que se refere o parágrafo 16 do presente anexo. 
deverão estar providos, além de um dispositivo de acoplamento, de um 
engate auxiliar (corrente, cabo, etc.) que, em caso de ruptura daquele 
limite o deslocamento lateral do reboque, e possa impedir a barra de 
engate de tocar o solo. 

Disposições gerais 

59. a) Na medida do possível, as partes mecamcas e a equlpagem 
do veículo automotor não deverão oferecer riscos de incêndio ou de ex
plosão; tampouco deverão produzir gases nocivos, fumaças negras, odores 
nem ruídos excessivos. 

b) Na medida do passivei, o dispositivo de Ignição de alta tensão de 
um veículo automotor não deverá causar grandes incômodos pela emissão 
excessiva de rádio Interferência. 

c) Todo veículo automotor deverá ser construído de tal maneira que, 
para a frente, para a direita e para a esquerda, o campo de visibilidade 
do condutor seja suficiente para que possa dirigir com segurança. 

d) Na medida do possível, os automotores e os reboques deverão estar 
construídos e equipados de maneira que se reduza, para seus ocupantes e 
para os demais usuários da via, o perigo em ca.so de acidente. Em particular, 
não deverá ter, nem no interior nem no exterior, nenhum adorno ou outro 
objeto com arestas ou saliências desnecessárias, que possa constituir perigo 
para os ocupantes e para os demais usuãrios da via. 

CAPíTULO IV 
Exceções 

60. No plano nacional toda Parte Contratante poderá não aplicar 
as disposições do presente anexo com referência: 

a) aos automotores e aos reboques que por construção não possam 
desenvolver no plano uma velocidade superior a 25 km (15 mllha.s) por 
hora ou para aqueles aos quais a legislação nacional limite a velocidade 
a 25 km por hora; 

b) aos veículos de inválidos, isto é, os pequenos automotores especial
mente projetados e construídos - e não apenas adaptados para o uso "' 
pessoas que padeçam de algum defeito ou incapacidade física e que só são 
normalmente utilizados por essas pessoas; 

c) aos veículos destinados a experiência, que tenham por objeto acom
panhar os progressos técnicos e aumentar a segurança; 

d) aos veículos de forma e tipo peculiares, ou que sejam utilizados 
para fins especiais em condições particulares. 



SENADO FEDERAL 323 

61. Além do mais, toda Parte Contratante poderá não aplicar as 
disposições do presente anexo aos veículos que matricule e possam tran
sitar em circulação internacional; 

a) autorizando a cor amarelo-âmbar para as luzes de posição a que 
se referem os parágrafos 23 e 30 do presente anexo e para os dispositivos 
refletores mencionadas no parágrafo 29 do presente anexo; 

b) autorizando a cor vermelha para as luzes indicadoras de direção, 
mencionadas no parágrafo 39 do presente anexo, situadas na parte tra
seira do veículo; 

c) autorizando a cor vermelha para as luzes, mencionadas na última 
frase do parágrafo 42 do presente anexo, situadas na parte traseira do 
veículo; 

d) no que se refere à posição das luzes, nos veícUlos de uso especiali
zado cuja forma exterior não permita aplicar as presentes disposições, sem 
recorrer a sistemas de fixação que possam ser facilmente danificados ou 
arrancados; 

e) autorizando o emprego de um número ímpar, superior a dois, de 
luzes altas, nos automotores que matricule; e 

j) para os reboques que sirvam para o transporte de coisas cujo com
primento exceda do espaço destinado às cargas (troncos de árvores, tubos, 
etc) e que, em marcha, não estejam engatados ao veículo tratar mas so
mente unidos a ele pela carga. 

CAPíTULO V 

Disposições transitórias 

62. Os veículos automotores matriculados pela primeira vez e os 
reboques postos em circulação no território de uma Parte Contratante, 
antes da entrada em vigor da presente Convenção, ou dentro dos dois anos 
seguintes à entrada em vigor, não estarão submetidos às disposições do 
presente anexo, sempre que satisfizerem os requisitos das partes I, II e III 
do anexo 6 da Convenção de 1949, sobre a circulação rodoviária. 

APgNDICE 

DEFINIÇAO DOS FILTROS DE COR PARA OBTENÇAO DAS CORES 
MENCIONADAS NO PRESENTE ANEXO 

(COORDENADAS TRICROMATlCAS) 

Vermelho: limite com amarelo y .;; 0,335 
limite com púrpura (1) z ::::;;; 0,008 

Branco: limite com azul X )o 0,310 
limite com amarelo X .;:: 0,500 
limite com verde Y <( 0,150 + 0,640 X 

limite com verde y ::::;;; 0,440 
limite com púrpura Y ;;> 0,050 + 0,750 X 

limite com vermelho y )o 0,382 

Amarelo (2!: limite com amarelo (1) y .;:: 0,492 
limite com vermelho (1) y )o 0,398 
limite com branco (1) z ::::;;; 0,007 
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Amarelo (3): limite com vermelho (1) Y ;;, 0,138 + 0,580 X 
Y <( 1,29 X - 0,100 
Y ;;, - X + 0,966 
Y<(-x+0,992 

Seletlvo limite com verde (1) 

limite com branco (1) 

limite com valor espectral (1) 

Para comprovar as características colorimétricas destes filtros deve-se 
empregar uma fonte de luz branca com uma temperatura de 28549 K 
(correspondente ao iluminador A da Comissão Internacional de llumina
ção (CIE). 

ANEXO 6 

Habilitação nacional para dirigir 

1. O documento nacional da habilitação para dlrigir será constituído 
de uma folila de formato A 7 (74 x 105 mm - 2,91 x 4,13 polegadas) ou 
por uma folha de formato duplo 048 x 105 mm- 5,82 x 4,13 polegadas) ou 
tríplice (222 x 105 mm - 8,78 x 4,13 polegadas) que possa ajustar-se ao 
formato A 7. Será de cor rosa. 

2. O documento de habilitação deverá estar impresso no Idioma ou 
!dlomas prescritos pela autoridade que o expeça, ou que autoriZe sua 
expedição; não obstante, levará em francês o título "PermLs de conduire", 
acompanhado ou não do título em outros idiomas. 

3. As indicações que apareçam no documP.nto de habilitação, manus
critas ou mecanografadas, figurarão em caracteres latinos ou em cursiva 
chamada inglesa, unicamente, ou aparecerão repetidas dessa maneira. 

4. Duas das páginas do documento de habilitação se ajustarão às 
páginas modelos n.Qs 1 e 2 que figuram mais adiante. Com a condição 
de que não se modlfique a definição das categorias A, B, C, D e E, tendo 
em mente o parágrafo 4 do artigo 41 da presente Convenção, nem suas 
letras de referência nem o essencial das menções relativas à identidade 
do titular do documento de habilitação, considerar-se-á atendlda esta 
disposição mesmo que hajam sido introduzidas, em comparação com esses 
modelos, algumas modificações de detalhe: em especial, considerar-se-á 
que atendem às disposições do presente anexo os documentos de hab!ll
tação nacionais para dirigir, que se ajustem ao modelo do anexo 9 da 
Convenção sobre circulação rodoviária, feita em Genebra a 19 de setembro 
de 1949. 

5. Corresponderá à legislação nacional determinar se a página mo
delo nQ 3 deve ou não formar parte do documento de habitação e se este 
deve ou não conter indicações suplementares; caso haja um espaço para 
anotar as mudanças de domicílio, estará situado na parte superior do verso 
da página 3 do documento de habilitação, salvo quando este se ajuste 
ao modelo do anexo 9 da Convenção de 1949. 

(1) - Nestes casos foram a.dotados limites diferentes dos recomendados pela CIE porque 
a voltagem de alimentação nos terminais das lâmpadas de que vão providas as 
luzes varie. consideravelmente. 

(2) - Aplica-se à cor dos sinais de automotores chamadas normalmente antes de "la
ranja" ou amarelo-laranja". Corresponde a uma parte especifica da. zona do 
"amarelo" do triângulo de cores da CIE. 

(3) - Aplicável somente às "luzes de cruzamento" e "luzes de estrada". No caso parti
cular de luzes de neblina, considera-se satisfatória a seletivida.de da cor quando 
o valor de pureza seja equivalente pelo menos a 0,820 e o limite com o branco, 
'Y' - x + 0,966, sendo então Y - x + 0,940 e Y ;:::;; 0,440. 



l~BILITAÇÃO PARA DIRIGIR l PERMIS DE CONDURE 1 

1. Sobrenome . , , , ..•.........•.. • ... 

2. Nomea J 

3. Data 4 e lugarSde nascimento ...... . 

4. Endereço , , • , , • , , , .• , , , • , , , , .. , , , , , .. 

I I A111linatura do portador 6: Fotografia 

JS x 45 nm 

(l.3h:l.75 pol.) 
I 

5. Expedida par , •.. , , , •. , , ,. , , , , . , .• , , • 

6. Em ••••••••••••••••••• , •.••••• , . , , ••• 

7. Vil ida at~ 7 ••••...•..••...........• 

n9 •••••.•••• , ••••••.••••••.••••• , •.•... 

Assinatura, etc. 8 

nO 2 

C~te&oria de veículos para as quais 
é válida a habilitação 

Válida atê 

NO 3 

Renovado até 

A Motocicletas Expedida em 
Em •••••••••••••• 

B 

c 

D 

' \E 

I 
I 

- - I 
V~1culos .motoriza~o~ 'jue nao. os da =ateg.::_ I 
rLa A CUJO pesn max1mo autor1zado n2o e~ 9 / 
ceda de J,SOO kg (7.700 libras) e nao ten -
do mais de oito lugares além do do condu~ 
to r. 

Vâlida atê •... Renovada até ...•. 

J_/ 
Expedida em , . , Em .............. . 

Veiculos moto<izados usados para o trans- Vâlida ~tê Renovada até 
porte de mercadorias e cujo peso mâximo 11 
autorizado excede de 3.500 kg (7.700 li- •··••••··•··•·• ···············•• 2J 
bras ) • Expedida em • • . Em •••••• , ••••••• 

Veiculas automotores usados no transporte 
de passageiros e tendo· maia de oito lug_! 11 
rea além do do condutor 

Conjuntos de veÍculos acoplados cujo tra-
tor e$teja compreendido em qualquer das 
categorias B, C ou D, para os quais o con 11 
dutor esteja habilitado, mas que pela sua 
natureza não se incluam em nenhuma dessas 
categorias 

r'-' 

Vâlida até •..• Renovada até 

............... •••••·•·••••··••· 2.1 
Expedida em • • . Em •••••••••• , ••• 

Vâlida atê Renovada atê 

•···••·•••·•••• ................. 2.1 
Expedida em • . . Em •• , •••• , •••• , ••••• 

l__·------------------------~-L----------'-'·-·---------L~--------------------· 
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1. Nos modelos dobráveis em dois (se dobrados de maneira que a pr1meira página 
da capa não seja uma página mOdelo) e nos modelos dobráveis em três, esta indicaçâo 
poderá. figurar na primeira página da capa. 

2. Indicar-se-á. nesse e51J&.ÇO o nome ou signo distintivo do Estado, como define 
o anexo 3 da presente Convenção. A nota 1 acima se aplicará também a esta indicaç:io. 

3, Poderão ser indicados nesse lugar os nomes do pai ou do marido. 

4. Se não for conhecida a data do nascimento, tndicar-se-á a idade aproximada, 
à data de expedição da carteira de habilitação. 

5. Deixe-se em branco, se não souber o lugar de nascimento. 
6. Na. falta de a.ssinatura, impressão digital do polegar. Pode-se omitir a assi

natura ou a impressão digital, bem como o espaço correspondente. 

7. Esta indicação será facultativa nos documentos que tenham urna página mo4 
delo 3. 

8. Assinatura e/ou selo ou timbre da autoridade que expeça o documento ou da 
associaçã.o habiUtada para expedi-lo. Nos modelos dobráveis em dois (se dobrados de 
maneira que a primeira página da capa não seja uma página modelo) e nos modelo:> 
dobráveis em três o selo ou timbre poderá ser estampado na primeira página da capa. 

9. Selo ou timbre da autoridade que expedir o documento e, se possível a data 
em que se estam :Par o selo ou timbre. Este selo ou timbre só se estampará na cal una 
direita da página modelo 2 em frente às definições das categorias de veiculo para os 
quais seja válida a hab1litação. As mesmas disposições serão apUcáveis às indicações 
que tenham de ser feitas na coluna direita da página modelo 3 com referência àe reno
vações concedidas. 

As partes Contratantes podem, em lugar de estampar o selo ou o timbre da auto
ridade na coluna direita do modelo 2, inscrever em um novo item 8, intitulado "Cate
ganas", do modelo página 1, a letra ou as letras correspondentes à categoria ou categorias 
para as quais a habt11tação tenha validez e um asterfstico para cada categoria para a 
qual a habilitação nfi.o tenha validez (por exemplo: "8. Categoria A, B •••). 

10. Espaço reservado para outras categorias de veículos definidos pela legislação 
nacional. 

11. Espaço reservado para as observações complementares que as autoridades com
petentes do Estado que expedir o documento desejarem consignar nele, quando for o 
caso, com inclusão das condições restritivas (por exemplo: "uso de lentes corretoras", 
válida unicamente para. dirigir o vefculo n.o , ....... , ........ , . ", "sob a condição de 
que o vefculo esteja preparado para ser dirigido por uma pessoa com uma perna ampu
tada"). No caso indicado no segundo parágrafo da nota 9 acima, estas observações 
adicionais figUrarão de preferência na página modelo n.o 1. 

Em outras páginas distintas das páginas modelos poderão figurar outras obserM 
vações. 

ANEXO 7 

Habilitação internacional para dirigir 

1. A carteira de habilltação será um livreto formato A 6 (148 x 
105 mm - 5,00 x 4,13 polegadas). Sua capa será cinza, suas páginas In
teriores serão brane·as. 

2. O anverso e o reverso da primeira fo~ha d.a capa ajustar-se-ão, 
respectivamente, às páginas Modelos n.os 1 e 2 abaixo; estarão impres~ 
no idioma nacional, ou pelo menos em um idioma nacional do Estado de 
expedição. No final das páginas interiores haverá duas páginas jwta
postas, que se ajustarão ao modelo 3 seguinte e estarão impressas em 
francês. As páginas interiores que precedem a estas duas páginas repro
duzirão em vários idiomas, dentre eles, obrigatoriamente, o espanhol, o in
glês e o russo, a primeira des'"'s duas páginas. 

3. As indicações que apareçam no documento, manuscritas ou me
canog:.rafada;s, serão em caracteres latinos. ou em cursiva chamada inglesa. 

4. As Partes Cont•atantes que eJ<pedirem ou <tUtorlzarem a expedição 
óas carteiras de habilitação internacionais pa•a dirigir, cuja capa esteja 
impressa em um idioma que não seja espanhol, o fram.cês, o inglês nem o 



SENADO FEDERAL 327 

russo, comunicarão ao Secretário-Geral das Nações Unidas a tradução, 
nesse Idioma, do texto do modelo 3 seguinte. 

PAGINA MOD®LO N.0 1 (anverso da 1.• folha da capa) 

Circulação Internacional de Automotores 

HABILITAÇAO INTl!l!WACIONAL PARA DI'RIG!i& 
N.o . .......... . 

1/ 

Oonvenção sobre a circulação viárla de 8 de novembro 
de 1968. 

Válida até . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/ 
Expedida por ...................................... . 
Local .............................................. . 
Data ............................................... . 

Número da habilitação nacional para dlriglr ....... . 

4 3/ 

1) Nome do Estado da expedição e signo distintivo deste Estado contorme o definido no 
anexo 3. 

2) Até três anos depois da primeira data de expedição ou até a data de expiraçA.o da 
da validez da carteira nacional de habilitação para dirigir, se essa data for anterior 
à precedente. 

3) Assinatura da autoridade ou assoclaçâ.o que expedir o documento. 
4) Selo ou timbre da autoridade ou assoclaçli.o que expedir o documento. 

PAGINA iMO~ N.0 2 (reverso da primeira folha d<> capa) 

A presente carteira de habilitação não é válida para 
cltrcular pelo território de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/ 
É válida nos territórios de todas as demais Partes 

Contra;tantes. As categorla;s de veículos para o.s quaie é 
válida vão indicadas no final da carteira. 

2/ 

A presente carteirn de habl!ltação não af,eta em nada 
a obrigação do seu titular de ater-se, em to<fu Estado 
onde circular, às leis e regulamentos relativos ao estabe
lecimento ou ao exercício de uma profissão. Em parti
cular, a carteira de ha;bill tação deiJOa de ser válida em 
um Estado, ca.so seu titular estabelecer nele sua residên
cia. normaJ. 

1) Escrever-~Se-á aqut o nome do Estado Parte contratante onde o titular normalmente 
reside. 

2) Espaço reservad.o para tnscrlçAo facultativa da lista dos Estados que são Partes Con
tratantes. 



INDICAÇÕES RELATIVAS AO CONDUTOR 

Sobrenome .••••• , , • , , , . , , • , . , , , , • , , , , , , . , •• , . , 

l-iomes 1 .........•.•.......••••... ,,,,,,;;, •.... 

Lugar de nascimento2 •.• ,,,, •.•••.•••.. ,,,,, ,,, 

Data Qe naacimento3 , , , . , , , . , , , , , . , , .. , , , , . , • , , ; 

Residência , ..•• , , , • , , , • , . , ••• , • , , .• , , , , , , , , •• , , 

CATEGORIA DE VE'!'CULOS PARA OS QUAIS A CARTEIRA DE HABILITAÇÃO 
~ VÁLIDA 

Motocicletas 

VeÍ:culoB· a<Jtomotorcs, não compreandidos na categoria A, cujo 
pe~o mãúmo alltodzado não excecia de 3.500 kg (7.700' libus) 
c cujo número dc lugares ,sem contar o do condutor,não e:Kccda 
de oito 

Veículo& automotores destinado ao transporte dc mercadoria& 
cujo peeo môximo autorüado exceda de 3.500 kg(7.700 libras) 

Veículos sutomotores cieatinacios ao traMporte de pessoas e 
que tenham mais de oito lugares sem contar os do condutor. 

1· ...•...•..•....•. ''' ..................................... . 

2· •..•••. '' ' •• ' ........ ' ...... ' ••••••• ' ••• ' .... ' ......... ' •• 

3· ......................................................... . 

'· 
5· ......... " .. '. ' .•. ' ' .... ' ' .• '' •.•.. ' ..• ' •... '.'.'' ..... .. 

• GJ 
B 

® 
c 

® 0! I FOT~MFU I 
D ® 6 Assinatura do portador .. ........... 
' Conjunto de veículos aco?lados cujo tratar esteja éompreen-

dido e;n qual<;uer tlas caLcgorias il, C ou D, para os quais o E i i 
condutor esteja habilitado, mas que >'ela sua.natute7.a não I 1--------'----------------------1 

f---'-'-'-"-'_1 "_= __ '_"_"_'_"_h_""_·_' _'_'_'_'·-"'-,'_"_'_''c·'_'_'_•_• _____________ i 1 ExcwsõEs: 

I 
O portador está proibido de dirigir COI.1HÇÕES Rr:STRlTIVAS ca: USO 
pelo território de , ..... , ...... I) até "· • · ·" •" · · ·" 
Em ............ ,.................. data ............ ~:'\ 

\ i O portador esti proibido de dirigir '''''' ''' ·'''''' · ~ 
\\ pd?.te:r~~Õr~o,d? ."",'',","',", 1/ ~~~.:::::::::·~···· 

l-,.1~)-=Po-dc,-,ei-,-,-,-,-,,,-,c,c,-,c,,-,-,-,-,-'"-c1c"-'-'-'-'-"-"-'"-' ,-,-,,-,-,-,c,c.-,-"-dco-m-,-,c,,~,-.--J 5) Por. exemplo, "usa lentes corretoru'', "válido unicamente para 
2) Deu:e.,se···em branco se nao se sabe o lu{;ar do nascu:ento. dirigir o veículo n9 ••.. ","com a c:ondição de que o veíc:ulo 
J) Se não 6,1! sabe a data clo nasc:imcnto, indic:ar-se-á a idade apro- esteJa preparado para ser dirigido por uma pessoa coa~ uma ' 

ximada, n data da cx~cdiçao do docllmen~o. 6) ~!rf!t~pd;a~!~inatura, impressão digital do polegar. 
4) Selo ou timbre da autori<:~de ou associ;~,ão_que expedir o ducumen 

to. Este selo ou timore so sera estamp3<10 a frente das categoriãs 7) Nome do Estado. 
A, 8, C, D e E 8!! o titular estiver habilitado para dirigir oa 8) ,Assin(\t\lras_selo ou timbr~ lia, autoridad~_qu~ haja b;tvalid!!-dq 
veículos da categoria de que se trate. a hab\.ll..ta~ao em seu ten:\.tono.Quat~<!.o JB ll)let:t.ll> ndo uhh 

tjldos todos os espaços reservaSos as exclusoes na presente
pagina, as demais exclusoes serao indieadaa no verso. 
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ANEXO 

RIDLAÇAO DAS RESERVAS PROPOSTAS PElLO CONTRAN A 
CONWJNÇAO SOBRJE cmc:ULAÇAO VIARIA 

1 - Artigo 20, § 29, alíneas "a" e "b" 
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Justificativa - Entende-se ser conveniente que os pedestres usem 
.sempre os passeios, mesmo quando carregando objetos volmnosos. Somente 
será M!mitido o trânsito de pedestres junto à guia de caJ9Mla (mekJ-fio) 
onde nãq houver passeio a eles destinado. 

2 - Artigo 23, § 29, alínea "a" 

Justificativa - Não é aceitável a última parte da alínea do presenre 
parágrafo que diz: "Não obstante, esta.rá autoriza<lo a pará-'o au estacio
ná-lo no outro la;do quando, devido a presença de trilhos, não seja possível 
fazer no lado correspondente ao da circulação"; a parada e o estaciona
mento dos veículos deve ser sempre no lado correspondente ao da cir
culação, por razões de segurança. 

3- Artigo 40 

Justificativa - Não se deve permitir aos reboques não matriculados 
entrar,em em circulação internadona:l, ainda que pelo prazo de 10 (dez) 
anos. 

4 - Anexo 5, § 59, alínea "c., 

Justificativa - O dispositivo exige freio de segurança para todos os 
'ieiculos 3.1Utomotores, o qual é indispensável apenas em reboques. 

5 - Anexo 5, § 28 

Justificativa - É inconveniente a forma triangular dos refletores tra
sei:roo doo reboques, sendo esta reserv.ada para os dtsp<>Sjtivos de sinaJização 
de emergência, que visam advertir aos usuários de algum perigo na: via. 

6 - Anexo 5, § 39 

Justificativa - Reserva apenas quanto a cor do disposltlvo traseiro 
indicador de mudança de direção, por ser conveniente a adoção da cor 
vermelha, unicamente, para as luzes traseiras dos veículos. 

7 - Anexo 5, § 41 

Justificativa - Conveniência de se exigir que todos os veículos tenham 
a luz de marcha à ré, exclusivamente, de cor branca. 

8 - Anexo 5, § 42 

Justificativa - A reserva é apenas quanto à cor das luzes intermitentes, 
de advertência, destinadas a indicar perigo que, momentaneamente, o veí
culo possa constituir, por ser conveniente a ad.Qção, unicamente, da cor 
vennellia para as luzes trfus.eims dos veículos, 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 
55, § 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 34, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n° 1.722, de 3 de dezembro 
de 1979, que "altera a forma de utilização de em;ímulos fiscais às 
exportações de manufaturados e dá outras providtncias". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 722, de 3 de 
dezembro de 1979, que "altera a forma de utilização de estímulos fiscais às 
exportações de manufaturados e dá outras providências". 

Senado Federal, em 15 de maio de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
---
DCN, 16 ma.io 1980, s. ll. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 
55, § 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 35, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n° 1.728, de 12 de dezembro 
de 1979, que "altera os limites do benefício fiscal i~ituído pelo 
Decreto-Lei nr 1.358, de 12 de novembro de 1974, e dá outras 
providências". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n? 1.728, de 12 de 
dezembro de 1979, que "altera os limites do benefício fiscal instituído pelo 
Decreto-Lei n9 1.358, de 12 de novembro de 1974, e dá outras providências". 

Senado Federal, em 15 de maio de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

DCN, 16 maio 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso N acicnal aprovou, nos termos do art. 
55, § 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 36, DE 1980 

Aprova o texto do Deereto-Lei n9 1.727, de 10 de dezembro 
de 1979, que "inclui gratificação no Anexo II do Decreto-Lei n9 

1.360, de 22 de novembro de 197 4, e dá outras providências". 

Artigo único- É aprovado o texto do Decreto-Lei nQ 1.727, de lO de 
dezembro de 1979, que "inclui gratificação no Anexo II do Decreto-Lei n9 
1.360, de 22 de novembro de 197 4, e dá outras providências". 

Senado Federal, em 15 de maio de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

ncN, 16 mato 1980, s. II. 



331 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NQ 37, DE 1980 

Aprova o texto do Tratado de Amizade e Cooperaçáo entre 
o Governo da República F cderativo do Brasil e o Governo da Re
pública de Cabo Verde, celebrado cm Brasília, a 7 de fevereiro 
de 1979. 

Art. 19 - É aprovado o texto do Tratado de Amizade e Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica de Cabo Verde, celebrado em Brasília, a 7 de fevereiro de 1979. 

Art. 29 - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Senado Federal, em 28 de maio de 1980. - Lttiz Viana, Presidente. 
--
DON, 29 ma.io 1980, s. II. 

TRATADO DE AMIZADE E COOPERAÇAO ENTRE O GOVERNO 
DA REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 

GOVERNO DA REPúBLICA DE CABO VERDE 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica de Cabo Verde, 

Inspirados pelo propósito de afirmar, em solene documento, os fra
ternos laços que unem o Brasil e Cabo Verde, 

Conscientes de que laços históricos e culturais constituem fundamento 
sólido para a cooperação entre os dois Estados, 

Conscientes ainda de que a colaboração franca e aberta entre os dois 
Governos já se desenvolve satisfatoriamente, com benefícios mútuos, 

Dispostos a prosseguir na cooperação tão auspiciosamente inaugurada 
pelo Memorândum de Entendimento, firmado em Mindelo, em 25 de junho 
de 1976, 

Certos de que, para a realização plena dos princípios enunciados e 
para o desenvolvimento integral e autônomo dos dois paises, seria impor
tante estabelecer mecanismos que tomassem ainda mais concretos e efe
tivos os laços que unem o Brasil e Cabo Verde, 

Decididos a regular em bases seguras e articular em uma base insti
tucional as relações de cooperação entre os dois países, 

Resolvem celebrar o seguinte Tratado de Amizade e Cooperação: 

ARTIGO I 

As Altas Partes Contratantes reconhecem a existência de laços de 
amizade e solidariedade entre os respectivos povos e prosseguirão uma 
politica comum com vista a reforçar estes laços. 
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Ai; formas de cooperação nos vários dominlos, em particular no eco
nômlco, comercial, financeiro, técnico, cientifico, cultural e judlcla!, serão 
definidas por acordos especiais, que concretizarão o presente Tratado. 

ARTllGO n 

Ai; formas de cooperação a que se refere o Artigo I serão estabeJlecidas 
por via diplomática ou através da Comissão Mista de Cooperação Brasi
leiro----Cabo-verdiana, lnstltuida pelo presente Instrumento em seu Artigo 
m. 

ARTIGO UI 

Fica instituida a Comissão Mista de Coopera~ão BrasUeiro--Cabo-ver
dlana que terá por finalidade fortalecer a cooperação entre os dois paises. 
analisar os assuntos de interesse comum e propor aos respectivos Governos 
as medidas que·julgar pertinentes. 

Parágrafo Primeiro - A Comissão será composta de uma seção de 
cada Parte. 

Parágrafo Segundo - o Regulamento da Comissão será redigido pela 
prôprla Comissão e aprovado pelos dois G<Jvernos por troca de notas. 

ARTIGO IV 

O Brasil e Cabo Verde empenharão os máxitnos esforços para lograr 
a progressiva ampliação e diversificação do intercâmbio colll.ercial, median
te a utilização adequada das oportunidades que se apresentarem. Nesse 
sentido, as Altas Partes Contratantes se dispõem a conceder todas as faci
lidades legais compativels com as obrigações Internacionais assumidas 
pelos dois países para eliminar entraves ao comércio bilateral. 

ARTllGO V 

As Altas Partes Contratantes estimularão, dentro do quadro de co-par
ticlpacão e de conformidade com suas respectivas legislações nacionais, 
investimentos destinados a impulsionar a cooperação econômica mútua. 

ARTIGO VI 

A fim de cooperar com os planos de desenvolVimento da República de 
cabo Verde, o Governo da República Federativa do Brasil estudará as 
possibilidades de estender a Cabo Verde linhas de crédito para Importação 
de produtos e serviços brasileiros. 

ARTIGOvn 

A fim de promover o comércio reciproco, Brasil e Cabo Verde estudarão, 
conjuntamente, medidas necessárias ao incremento das comunicações e 
dos transportes entre os dois países . 

.ARTllGOVID 

A1!. Altas Partes Contratantes analisarão formas mais eficazes de am
pliar a cooperação bilateral nos campos da educação, ciência e cultura. 

ARTIGO IX 

As Altas Partes Contratantes, reconhecendo as vantagens recíprocas de 
uma cooperação cientifica e técnica ampla e bem ordenada comprometem
se a estimulã-la pelos meios adequados. Para tanto, as Altas Partes Con
tratantes convêm -·em envidar os melhores esforços para a plena execução 
do Acordo Básico de Cooperação Cientifica e Técnica entre o Brasil e Cabo 
Verde, assinado em Brasilla, em 28 de abril de 1977. 
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All.TIGO X 

Logo que possível, as Altas Partes Contratantes encetarão negocia
ções destinadas a regular, levadas em conta as respectivas legislações 
nacionais, o estatuto pessoal e o regime de bens dos cabo-verdianos resi
dentes no Brasil e dos brasileiros residentes em Cabo Verde. 

ARTIGO XI 

O presente Tratado entrará em vigor na data da troca dos Instrumen
tos de Ratificação e terá duração indeterminada, podendo ser denunciado 
por qualquer das Partes Contratantes mediante aviso prévio de um ano. 

Feito em Brasília, aos sete dias do mês de fevereiro de 1979, em dois 
exemplares, ambos na língua portuguesa, os dois fazendo Igualmente fé. 

Pelo Governo da Repúbllca Federativa do Brasil: Antonio F. Azeredo 
da Silveira 

Pelo Governo da República de Cabo Verde: Jorge Fonseca. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NQ 38, DE 1980 

Aprova o texto do Acordo de Comércio e Pagamentos entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Popular da Hungria, celebrado em BrasíliiJ, no dia 30 
de abril de 1979. 

Art. ]9 - É: aprovado o texto do Acordo de Comércio e Pagamentos 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica Popular da Hungria, celebrado em Brasilia, no dia 30 de abril de 1979. 

Art. 29 - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Senado Federal, em 28 de maio de 1980. - Lttiz ViiJna, Presidente. --
DON, 29 maio 1980, s. n. 

ACORDO DE COMÉRCIO E PAGAMENTOS ENTRE O GOVERNO 
DA REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 

GOVERNO DA REPúBLICA POPULAR DA HUNGRIA 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública Popular da Hungria, a seguir denominados "Partes Contra.tantes", 

Tendo em vista que ambos os Pta.íSes são membros do Acordo Geral 
sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio - em harmmúa com o qual se regerá 
o· seu intercâmbio comercial bilateral - e que reconhecem mutuamente 
seus dtreitos e obrigações derivados da respectiva participação no referido 
Acordo Geral, 

Animados pelo propósito de fortalecer e desenvolver as relações 
comerciais entre ambos os Países em base de igualdade e de Interesse 
mútuo, 
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Havendo constatado que o Acordo de Comércio, Pagamentos e Coope
ração Econômica, assinado em 15 de maio de 1961, nã-o mais se ajusta 
à dinâmica atua1 do intercâmbio comercial entre os dois Países, decidiram 
revogá-lo e concluir um novo Acordo de Comércio e Pagamentos, nos 
seguintes termos: 

ARTIGO I 

As Partes Contratautes, animadas pelo inter,esse de deoenvolve,r as 
rel,ações económicas mútuas, esforçar-se-ão, pOr todos os meios a seu 
alcance, para o awnento do intercâmbio comercial entre os dois Países. 

ARTIGO II 

Com relação a impostos de importação e a taxas de qualquer natureza, 
incidentes ou relativos à importação ou à exportação ou Impostos sobre 
transferências internacionais para pagamentos de importação ou de ex
portação, e com l'lespeito ao método de aplicação desses impostos e grava
mes e com respeito a todas as r,egras e formalidades relacionadas com a 
importação e com a exportação, qualquer vantagem, favor, privilégio ou 
imunidade outorgado por uma das Partes Cootratantes a qualquer produto 
originário ou destinado a terceiro país, será imediata e incondicional
mente outorgado ao produto semelhante originário ou destinado ao terri
tório da outra Parte Contratante. 

ARTIGO III 

As disposições do presente Acordo não serão aplicadas às vantagens, 
isenções, facilidades e tratamento que: 

a) cada Parte Contratante concedeu ou venha a conceder a países 
limítrofes, ou a fim de faciUtar o comércio fronteiriço; 

b) cada Parte Contratante concedeu ou venha a conceder aos demais 
membros da zona de livre comércio ou união aduaneira, de que seja parte 
integrante; 

c) cada Parte Contratante concedeu ou venha a conceder em decor
rência de ajustes comerciais mUltilaterais entre países em desenvolvimento 
e dos quais a República Popular da Hungria não faça parte; e 

d) a Repübllca Popular da Hungria concede, de acordo com o Arti
go 3 (al e Anexo "A" do Protocolo de sua Adesão ao Acordo Geral sobre 
Tarifas Aduaneiras e Comércio. 

ARTIGO IV 

As mercadorias e serviços importados e exportados no quadro do 
presente Acordo se·rão objeto de contratos, os quais serão feitos com a 
observância das disposições legais relativas à atividade do comércio exte
rior das Partes Contratantes. 

Parágrafo único - A execução dos contratos comerciais será da res
ponsabilidade exclusiva dos 1'\espeetivos contratantes cabendo aos Governos 
a re-sponsabilidade somente nos casos em que sejani. partes intervenientes. 

ARTIGO V 

Respeitada a legislação da República Popular da Hungria, os cidadãos 
e pessoas jurídicas da República Federativa do Brasil, que eu-rcerem as 
atividades mencionadas no Artigo IV do presente Acordo, goza-rão, na 
Hungria, dos mesmos direitos que os cidadãos e pessoas jurídicas de qual
quer outro Estado, no que se refere à proteção de sua pessoa e pro
priedade. 
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Respeitada a legislação da República Federativa do Brasil, os cidadãos 
e pessoas jurídicas da República Popular da Hungria, que exercerem as 
atlvidades mencionadas no Artigo IV do presente Acordo, gozarão, no 
Brasil, dos mesmos direitos que os cidadãos e .pessoas jurídicas de qualquer 
outro Elstado, no que se refe"e à proteção de sua pessoa e propr1edade. 

ARTIGO VI 

As Partes Contratantes, pelos meios ao seu aleance e sempre que pos
sível, procurarão fazer com que as correntes recíprocas de exportação 
estejam con.stituídas) progressivamente, de -produtos manufaturados e 
semimanufaturados de interesse para ambas as Partes, sem prejuízos da 
exportação de novos produtos primários e daqueles que se tenham até 
agora constituído em suas ex-portações tradldonais. 

ART!GO VII 

A fim de promover o lntercãrnbio de mercadorias entre ambos os 
Países, as Partes Contratantes procurarão estimular a troca de informa
ções comereiais, bem como a realização de feiras e e&poslções em seus 
respectivos terrítõrios, e providenciarão, sempre que necessário, visitas 
recíprocas de especialistas da área econômico-come-rcial. 

Com esse objetivo, serão concedidas, de parte a parte, as facilldades 
previstas em suas respectivas legislações. 

ARTIGO VIII 

As Partes Contratantes perntitirão a importação e a exportação, livres 
de direitos aduaneiros ou gravames, consideradas as disposições específicas 
existentes no território da Parte Contratante respectiva, dos seguintes 
itens: 

a) produtos e mercadorias sem valor comercial e material de publici
dade com·ercial, destinados a mostras; 

b) produtos e materiais destinados a feiras e exposições permanentes 
ou temporárias, sob a condição de que tais produtos e materiais serão 
admitidos em caráter temporá.rio; e 

c) máquinas, ferramentas e materiais cujo ingresso no território de 
uma das Partes Contratantes vier a ser admitido em caràter temporário 
e que constituam instrumentos necessários à prestação de serviços con
tratados, inclusive para fins de montagem ou conserto, sob a condição 
prévia de que tais bens não serão vendidos. 

ARTIGO IX 

Os preços dos produtos e mercadorias objeto de intereâmbio entre 
os dois Países se determinarão nos contratos respectivos, concluídos entre 
as ·pessoas físicas, jurídicas e organizações mencionadas no Artigo V do 
presente Acordo, com base nas cotações internacionaiS de produtos e 
mercadorias de qualidade e característica iguais ou comparáveis. Aos pro
dutos e às mercadorl•as, para os quais não se possa dar uma ootação es
tabelecida no mercado mundial, d.everão ser aplicados preços competitivos 
internacionais para outros semelhantes, reconhecidos nos respectivos 
mercados. 

ARTIGO X 

As mercadorias objeto do presente Acordo serão originárias das Partes 
Contratantes e destinadas exclusivamente ao consumo inte·rno, ou à trans
formação pelas indústrias do país importador. 
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Em conseqüência, a reexportação e as mercadorias originárias de ter
ceiros países, adquiridas por uma das Partes Contratantes, não poderão 
ser consideradas no quadro do presente Acordo, salvo se uma das Partes 
Contratantes obtiver o prévio consentimento da outra. Na falta de apro
vação prévia do Banco Central do Brasil e do Banco do Comércio Exterior 
da Hungria, o pagamento será exigível em moeda livremente conversível. 

ARTIGO XI 

Os navios de cada Parte Contratante, bem como suas cargas e tri
pulações gozarão, nos portos marítimos ou nas águas marítimas interiores 
ou território da outra Parte Contratante, do tratamento de nação mais 
favorecida. 

Estas disposições não serão aplicadas à cabotagem nacional, à pesca 
e ao reboque, e aos serviços dos pilotos nas águas territoriais de ambas 
as Partes Contratantes. 

As Partes Contratantes se CGmprometem a considerar válidos todos 
os documentos emitidos ou aprovados pelas autoridades competentes da 
outra Parte Contratante. 

ARTIGO XII 

O Banco Central do Brasil, que opera sob a autorização do Governo 
da República Federativa do Brasil, abrirá uina conta (daqul por diante 
denominada Conta), em dólares livres dos Estados Unidos da América, 
em nome do Banco do Comércio Exterior d,a Hungria, que opera sob a 
autorização do Governo da República Popular da Hungria, necessária à 
execução dos pagamentos decorrentes das operações de comércio disci
plinadas .pelo presente Acordo. 

Parágrafo Primeiro - Nessa Conta serão registrados os recebimentos 
e os pagamentos relacionados com: 

a) exportação e importação de mercadorias destinadas a consu'mo, a 
utilização e transformação nos dois Países, conforme previsto no Artigo X 
do presente Acordo; 

b) despesas comerciais e bancárias relativas a exportações e importa
ções, tais como fretes de mercadorias transportadas sob a bandeira de 
um dos dois Países, comissões, prêmio de seguro e resseguro, juros co
merciais e bancá.rios e outras. de-spesas referentes às transações; 

c) despesas com reparos de navios de bandeira de um dos dois Países 
da.s Part:.ea Contratantes, realizados no Brasil ou na Hungria; 

d) despesas com material de" consumo de boi"do, ressalvado que neste 
item não se incluüão os fornecimentos de combustíveis e lubrificantes; e 

e) outras operações que, em cada caso, forem previamente aprovadas 
pelo Banco Central do Brasil e pelo Banco do Comércio Exterior da 
Hungria. 

Parágrafo Segundo - A Conta estará livre de comissões e despesas. 

Parágrafo Terceiro - As transações reguladas pelo presente Acordo 
serão faturadas em dólares dos Estados Unidos da América. 

ARTIGO XIII 

A fim de facilitar o intercãmbio Colll&cial entre os respectivos Países, 
as Partes Contratantes concederão, de modo reciproco, um crédito técnico 
cujo limite será fixado por mútuo aoorcto entre o Banco Central do Brasil 
e o Banco do COmércio Exterior da Hungria. 
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Sobre o saldo des.sa Conta computar-se-ão juros calculados e lançados 
mensalmente e, se for o caso, na ocasião do encerramento da mesma. 
A fixação da taxa de juros será objeto de entendimentos entre os dois 
Bancos, nos termos do Artigo XIV do presente Acordo. 

ARTIGO XIV 

Excedido o limite do crédito técnico rotativo r(!cíproco, a Parte Con
tratante devedora esforçar-se-á por aumentar suas exportações, devendo 
a Parte Contratante credora, por seu lado, adotar as providências adequa
das que estimulem a elevação de suas importações. 

Po.rágrato Primeiro - A fim de possibilitar o desenvolvimento do co
mércio, entretanto, os dois Bancos promoverão, a qualquer tempo e por 
mútuo entendimento, operações que contribuam para a manutenção e 
equilíbrio das Contas em nível adequado à finalidade do presente Acordo, 
estejam ou não eX'Cedidos os limites do crédito técnico previsto no Ar
tigo XIII. 

Po.rágrajo Segundo - As providências mencionadas neste Artigo não 
prejudicam a faculdade do Banco credor de exigir do Banco devedor o 
pagamento, a qualquer tempo, do referido excesso, em moeda de livre 
conversibilidade, indicada pelo credor, exigência essa que o Banco devedor 
se obriga a cumprir de imediato. 

ARTIGO XV 

No limite de suas atribuições, o Banco Central do Brasil e o Banco 
do Comércio Exterior da Hungria fixarão, tão logo tenham ambas as 
Partes COntratantes mutuamente se notificado do cumprimento das for
malidades necessárias à vigência deste Acordo, as medidas técnicas ade
quadas para sua execução. 

ARTIGO XVI 

As transferências de rendas consulares não serão feitas através da 
Conta, ma.s, a pedido de qualquer da.s Partes Contratantes, serão autoriza
das em moedas de livre conversibilidade, de acordo com os regulamentos 
pertinentes. 

ARTIGO XVII 

Ao entrar em vigor o presente Acordo, o saldo da Conta a que se 
refe:r:e o Acordo de Comércio, Pagamentos e Cooperação Econômica, de 
15 de maio de 1961, será transferido, na forma que for acordada, entre 
os dois Bancos para a Conta prevista no Artigo XII deste Acordo. 

ARTIGOXVlli 

Expirado o presente Acordo, a Conta referida no Artigo Xll perma
necerá aberta, a fim de nela serem lançados os valores dos pagamentos 
resultantes de operações autorizadas pelas autoridades competentes de 
ambos os países durante a vigência do Acordo e não liquidadas. 

Parágrafo Primeiro - Serão também lançados na Conta os valores dos 
pagamentos resultantes de novas transações autorizadas com o objetivo 
de liqüid.ar o saldo remanescente. 

Parágrafo Segundo - Ao fim de cada período de 180 dias, contados 
a partir da data em que expirar o prazo de validade do presente Acordo, 
o saldo remanescente na Conta, bem como os juros respectivos, serão 
liquidados imediatamente pelo Banco devedor, a pedido do Banco credor 
e em moeda de livre conversibilidade a ser acordada entre os dois Bancos. 
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ARTIGO XIX 

Os pagamentos decorrentes de contratos relativos aos fornecimentos 
de máquinas e equipamentos fLnanclados a longo prazo, aprovados pelas 
autoridades compe·tentes de ambos os Países, serão lançados na Conta 
referida no Artigo XII. 

Parágrafo único - Para os efeitos deste Artigo, compreender-se-ão 
como de longo prazo as operações de financiamento cujo prazo de paga
mento se estenda por mais de 360 dias, contados a partir da data do 
embarque da mercadoria. 

ARTIGO XX 

As autoridades competentes das Partes Contratantes reservam-se o 
direito de exigir, quando neoessário, certificado de origem para as mer
cadorias importadas, emitido pelas autoridades competente-s do país ex
portador. 

ARTIGO XXI 

A expiração do presente Aco~do não prejudicará: 
a) a validade das autorizações concedidas, durante sua vigência, pelas 

autoridades das duas Partes Contratantes: 
b) a validade dos contratos comerciais e financeiros celebrados, e 

aind·a não concr-etizados, durante sua vigência; e 
c) a plena aplicação de todos os seus dispositivos aos supracitados 

contratos, e, em particular, do disposto nos Artigos XVIII e XIX deste 
Instrumento. 

ARTIGO XXII 

Com o propósito de promover as relações comerciais entre os dois 
Países e estimular a cooperação económica e o intercâ·mbio co~rcial 
entre a República Federativa do Brasil e a República POpular da Hungria, 
as Partes Contratantes concordam em estabelecer uma Comissão Mista, 
constituída por representantes de ambos os Países e que, a pedido de 
uma das Partes, se reunirá alternadamente nas respectivas capitais pelo 
menos a cada dois anos. 

ARTIGO XXIII 

Fica revogado o Acordo de Comércio, Pagamentos e Cooperaçoo Eco
nômica assinado no dia 15 de maio de 1961. A revogação não prejudicará 
a validade dos cDntratos comerciais e financeiros celebrados durante sua 
vigência. 

ARTIGO XXIV 

O preseute Acordo será submetido à aprovação das autoridades com
petentes de cada uma das Partes Contratantes, de conformidade com as 
respectivas disposições legais. 

As Partes Contratantes notificarão uma à outra o cumprimento das 
formalidades necessárias à vigência do A'Cordo, o qual entrará em vigor 
a partir da data da troca dessas notificações, po-r um período de 2 anos, 
prorrogável automaticamente pox períodos sucessivos de 1 ano, salvo de
núncia, ~omunicada por via diplomática, com antecedência mínima de 180 
dias do término de qualquer período. 

ARTIGO XXV 

Feito em Brasília, aos 30 dias do mês de ·abril de 1979, em dois ori
ginais nas línguas portuguesa e húng·ara, sendo ambos igualmente au
tênticos. 
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Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva 
Guerreiro. 

Pelo Governo da República Popular da Hungria: Béla Szalai. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 
55, § 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 39, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1.730, de 17 de dezembro 
de 1979, que "altera a legislação do imposto sobre a renda dos 
pessoos ;urídicas, e dá outras providências''. 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1.730, de 17 de 
dezembro de 1979, que "altera a legislação do imposto sobre a renda das 
pessoas jurídicas, e dá outras providências". 

Senado Federal, em 10 de junho de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
-:-:c---: 
DCN. 11 jun, 1980, e. n. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 
55, § 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 40, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1.729, de 17 de dezembro 
de 1979, que "altera a tabeln do imposto incidente na fonte sobre 
rendimentos do trabalho não assalnriado, e dá outras providências". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1.729, de 17 de 
dezembro de 1979, que altera a tabela do imposto incidente na fonte sobre 
rendimentos do trabalho não assalariado, e dá outras providências. 

Senado Federal, em 10 de junho de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
---
DCN, 11 jun. 1980, e. n. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 41, DE 1980 

Aprova o texto do Acordo sobre Transporte e Navegação 
Marítima, celebrado em Brasília a 23 de maio de 1978, entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica Portuguesa. 

Art. 19 - Fica aprovado o texto do Acordo sobre Transporte e Nave
gação Marítima, celebrado em Brasília a 23 de maio de 1978, entre o 
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Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Portuguesa. 

Parágrafo único - Quaisquer atos de que possam resultar modifica
ção do acordo de que trata este artigo ficarão sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional. 

Art. 29 - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Senado Federal, em 10 de junho de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
---
DCN, l1 Jun. 1980, e. II. 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
E O GOVERNO DA REPúBLICA PORTUGUESA SOBRE 

TRANSPORTE E NAVEGAÇAO MARITIMA 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica Portuguesa. 

Considerando o interesse de ambos os Governos em promover de for
ma harmoniosa o intercâmbio comerC'lal entre a República Federativa do 
Brasil e a República Portuguesa; 

Animados por um desejo comum de desenvolver as respectivas ma
rinhas mercantes; 

Reconhecendo a necessidade de assegurar a eficiência e regularidade 
dos transportes marítimos e de intensificar a cooperação entre ambos os 
países neste domínio, 

Acordam no que se segue: 

ARTIGO I 

1. No transporte marítimo de mercadorias, entre os portos dos dois 
países, especialmente o decorrente do seu intercâmbio comercial, as Partes 
Contratantes terão direito a igual participação. 

2. O presente Acordo não se aplicará aos transportes a granel de 
minérios e de petróleo e seus derivados combustiveis. 

3. No âmbito do presente Acordo, a leglslação em vigor, em qualquer 
dos dois países, que reserve, ou de alguma forma incentive o transporte 
em navios de uma das Partes Contratantes, será aplicada, nos mesmos 
termos, quando o transporte for efetuado por navios da outra Parte Con
tratante. 

ARTIGO II 

1. As Partes Contratantes comprometem-se a estabelecer tarifas de 
frete justas e procedimentos que garantam fretes internacionalmente com
petitivos. 

2. As Partes Contratantes comprometem-se, ainda, a não recorrer a 
práticas discriminatórias, no que se refere à carga a transportar, e a evi
tar demora no embarque das mercadorias, além do prazo que for estabe
lecido de comum acordo, pelas autoridades maritimas competentes de 
ambos os países. 
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ARTIGO m 
As autoridades marítimas competentes das Partes Contratantes desig

narão os armadores que participarão no transporte marítimo entre os 
dois países, trocando entre si as listas desses armadores. 

ARTIGO IV 

1. Para efeitos do presente Acordo, cons'lderam-se navios mercantes 
de bandeiras brasileira e portuguesa, os navios registrados no território 
de cada uma das Partes Contratantes, em conformidade com a sua res
pectiva legislação, com exclusão de: 

a) navios de guerra e outros em serviço exclusivo das Forças AI-
martas; 

bl navios de pesquisa (hidrográfica, oceanográfica e cientifica); 
c) navios de pesca. 

2. Consideram-se, ainda, como navios mercantes de bandeiras brasi
leira e portuguesa, os navios afretados pelos armadores das Partes Con
tratantes, enquanto o respectivo contrato de afretamento produzir os seus 
efeitos. 

3. As autoridades marítimas competentes darão conhecimento re
cíproco, sempre que forem afretados naV'los para utilização no tráfego 
marítimo entre os dois países. 

ARTIGO V 

1. No que respeita ao livre acesso aos portos, à sua utilização para 
embarque e desembarque de passageiros e mercadorias, e ainda à utiliza
ção dos serviços destinados à navegação e ao exercício de operações co .. 
merciais, cada uma das Partes Contratantes assegurará, nos seus portos, 
aos navios da outra Parte Contratante e aos membros da sua tripulação, 
o mesmo tratamento que conceder aos seus próprios nav<los e tripulantes. 

2. O disposto no número 1 do presente Artigo, não obriga uma Parte 
Contratante a tornar extensivas aos navios da outra Parte Contratante as 
isenções relativas a normas obrigatórias de pilotagem, que haja concedido 
aos seus próprios navios, nem tampouco é aplicável: 

a) A portos não abertos à entrada de navios estrangeiros; 

b) Ao exercício de ativldades reservadas por cada Parte Contratante 
aos seus Organismos ou Empresas Públicas, incluindo o exercício do trá .. 
fego comercial, entre os portos de cada país; 

c) As situações abrangidas por disposições legais relativas à entrada 
e permanência de cidadãos estrangeiros. 

ARTIGO VI 

As Partes Contratantes tomarão as medidas necessárias, para diminuir 
o tempo de permanência dos navios nos portos e para simplificar, quanto 
possível, as formalidades administrativas, aduaneiras e sanitárias em 
vigor. 

ARTIGO VII 

1. Os certificados de nacionalidade, de arqueação e outros documen
tos de bordo, em1tidos e reconhecidos por uma das Partes Contratantes, 
serão também reconhecidos pelas autoridades marítimas competentes da 
outra Parte Contratante. 
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2. O cálculo dos impostos e das taxas de navegação será efetuado 
com base nos certificados de arqueação, sem que seja necessário proce
der a nova arqueação. 

ARTIGO VIII 

1. Cada uma das Partes Contratantes reconhecem os documentos de 
identidade dos membros da tripulação, desde que emitidos pelas autori
dades competentes da outra Parte Contratante. 

2. Os documentos de identidade referidos no número 1 do presente 
Artigo, são: 

- Para a República Federativa do Brasll, a "Caderneta de Inscrição 
e Registro da DiretOria dos Portos e Costas do Ministério da Marinha". 

- Para a República Portuguesa, a "Cédula Marítima". 

3. A expressão "membros da tripulação" significa qualquer pessoa 
admitida a bordo de um navio, para o exercício de funções l'lgadas à sua 
exploração ou à sua manutenção, e incluída no rol de matrícula ou da 
tripulação do navio. 

ARTIGO IX 

1. Se um navio pertencente a uma das Partes Contratantes naufra
gar, encalhar ou sofrer qualquer dano ou avaria, ao largo da costa da 
outra Parte, o navio e a sua carga gozarão dos mesmos direitos e supor
tarão os mesmos encargos que, em iguais circunstâncias, forem atribuídos 
a um navio desta Parte e à sua calga. 

2. Sempre que ocorra alguma das S'ltuaGões previstas no número 1 
do presente Artigo, as Partes Contratantes prestarão, ao comandante, à 
tripulação e aos passageiros, bem como ao próprio navio e à sua carga, 
a ajuda e assistência necessárias, como se se tratasse de um navio per
tencente a cada uma das Partes Contratantes. 

3. Nenhuma disposição deste Acordo poderá prejudicar direitos adqui
ridos, por atas de salvamento, de ajuda ou de assistência prestados ao 
navio, comandante, tripulação, passageiros ou carga. 

4. A carga ou material de bordo de um navio que tenha naufragado, 
encalhado, ou sofrido qualquer dano ou avaria, não ficarão sujeitos à co
brança de impostos ou taxas relativos a direitos aduaneiros ou de impor
tação, a menos que sejam cedidos para utilização ou consumo, ou seja 
objeto de transação no território da outra Parte Contratante. 

5. As dispos1ções do presente Artigo não prejudicam a aplicação das 
normas em vigor em cada uma das Partes Contratantes, no que respeita 
à armazenagem temporária de mercadorias. 

ARTIGO X 

1. Aos armadores, que vierem a ser designados nos termos do Ar
tigo m do presente Acordo, cabe a organização do tráfego entre os dois 
países para o que elaborarão Acordos de Tarifas e Serviços, de Divisão 
de Carga e Rateio de Fretes. 

2. Os acordos referidos no número anterior, as condições gerais de 
transporte e as tarlfa.s de frete que vierem a ser acordadas pelos armado
res dos dois países serão submetidos à aprovação das autoridades marí
timas competentes, o mesmo se verificando relativamente a quaisquer mo
dificações ou revisões que venham a ter lugar nesta matéria, devendo 
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aquelas autoridades pronunciar-se, num prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, contados a partir da data em que foi solicitada a respectiva apro
vação. 

ARTIGO XI 

Eventuais divergências entre os armadores das Partes Contratantes 
serão submetidas à apreciação das autoridades maritimas competentes, 
com vista à respectiva resolução. 

ARTIGO XII 

As Partes Contratantes promoverão as diligênC'las necessárias, com 
vista à rápida liquidação e transferência das importâncias resultantes do 
pagamento dos fretes aos armadores, dos dois países, designados para par
ticiparem no tráfego. 

ARTIGO Xlll 

1. Para efeitos de execução do presente Acordo, é criada uma Co
missão Mista, que se reunirá uma vez por ano, alternadamente no Brasil 
e em Portugal, em data acordada ou extraord•inariamente, a pedido de 
uma das Partes Contratantes. 

2. A composição da Comissão prevista no número 1, será definida 
pelas autoridades marítimas competentes das duas Partes Contratantes. 

ARTIGO XIV 

No presente Acordo as Partes Contratantes aceitam como autoridades 
marítimas competentes: 

- Para a Repúbllca Federativa do Brasil, a Superintendência Nacional 
da Marinha Mercante (SUNAMAM), do Ministério dos Transportes. 

- Para a República Portuguesa, a Direção-Geral da Marinha de Co
mércio (DGMC) , da Secretaria de Estado da Marinha Mercante. 

ARTIGO XV 

1. O presente Acordo entrará em vigor 90 (noventa) dias após a troca 
de Notas Diplomáticas, nas quais as Partes Contratantes comunicarão o 
cumprimento das disposições constitucionais relativas à sua aprovação. 

2. Os armadores autorizados de ambas as Partes Contratantes, desig
nados em conformidade com o Artigo III, submeterão às autoridades ma
rítimas competentes, dentro de um prazo de 30 dias após a troca das Notas 
Diplomáticas referidas no número anterior, a documentação necessária ao 
cumprimento do disposto no Artigo X deste Acordo. 

3. O presente Acordo poderá ser mod~1ficado por mútuo entendimento 
das Partes Contratantes. Tais modificações deverão ser aprovadas me
diante troca de Notas Diplomáticas e entrarão em vigor 30 dias após a 
referida troca de Notas. 

4. O presente Acordo manter-se-á em vigor até doze meses, após a 
data em que qualquer das Partes Contratantes notifique a outra Parte do 
seu desejo de o denunciar. 

Feito em Brasília, aos 23 dias do mês de maio de 1978, em dois origi
nais, os dois textos fazendo igualmente fé. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Antônio F. Azeredo 
da Stlvetra. 

Pelo Governo da República Portuguesa: Victor Sá Machado. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NQ 42, DE 1980 

Aprova o texto das Emendas ao Regulamento de Execução 
regido pelo Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes 
(PCT), adotadas na Assembléia da União Internacional de Co
operação em Matéria de Patentes, realizada em Genebra no dia 
14 de abril de 1978, e a Errata ao texto do Tratado de Coopera
ção em Matéria de Patentes (PCT), concluído em Washington, 
em 19 de junho de 1970. 

Art. 19 - São aprovados o texto das Emendas ao Regulamento de 
Execução Regido pelo Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes 
( PCT), a dotadas na Assembléia da União Internacional de Cooperação 
em Matéria de Patentes, realizada em Genebra, no dia 14 de abril de 1978, 
e a Errata ao texto do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes 
( PCT), conclui do em Washington, em 19 de junho de 1970. 

Art. 29 - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Senado Federal, em 10 de junho de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

Tradução não oficial 

EMENDAS AO REGULAMENTO DE EXECUÇAO REGIDO 
PELO TRATADO DE COOPERAÇAO EM MATÉRIA 

DE PATENTES (PCTJ 

Adotadas pela Assembléia da União Internacional 
de Cooperação em Matéria de Patentes (PCTJ, 

no dia 14 de abril de 1978 

LISTA DAS EMENDAS 

Regra 4.4(c) ................................................... Emendada 
Regra 4.10(d) .................................................. Emendada 
Regra 11.6(a) ................................................. Emendada 
Regra 11.6(b) .................................................. Emendada 
Regra 11.13 (a) ................................................. Emendada 
Regra 15.2 (a) .................................................. Emendada 
Regra 15.2(b) .................................................. Emendada 
Regra 32 bis 1 .................................. Nova regra acrescentada 
Regra 48.2(a) .................................................. Emendada 
Regra 48.3(c) .................................................. Emendada 
Regra 57 .2(a) ................................................. Emendada 
Regra 57.2 (b) .................................................. Emendada 
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Regra 58.2 ...................................... Nova regra acrescentada 
Regra 58.3 ...................................... Nova regra acrescentada 
Regra 6l.l(b) .................................................. Emendada 
Regra 74 bis 1. ................................... Nova regra acrescentada 
Regra 86.3(a) .................................................. Emendada 
Regra 86.3(bl ................................... Nova regra acrescentada 
Regra 86 .4 (a) .................................................. Emendada 
Regra 86.4(b) ................................... Nova regra acrescentada 

REGRA 4 

Requerimento (Conteúdo) 

4. 4 Nomes e Endereços 

c) Os endereços deverão ser indicados de acordo com as exigências 
usuais, tendo em vista uma rápida entrega pelos correios no endereço in
dicado e deverão, em todos os casos, conter todas as unidades administra
tivas pertinentes, incluindo o número do prédio, se este tiver número. 
Quando a legislação nacional do Estado designado não exigir a indicação 
do número do prédio, o fato d·e não ser indicado esse número não terá 
efeito nesse Estado. Recomenda-se indicar o endereço telegráfico e de tele
impressor e o número do telefone, se houver. 

4 .lO Reivindicação de Prioridade 

dJ Se a data do depósito do pedido anterior, conforme indicada no 
requerimento, não cair dentro do período de um ano anterior à data do 
depósito internacional, a Repartição receptora. ou caso esta não o tenha 
feito, o Escritório Internacional deverá solicitar ao depositante a requerer 
ou o cancelamento da declaração apresentada nos termos do Artigo 8(1) 
ou, ca.so a data do pedido anterior tiver sido indicada de forma errônea, a 
correção da data assim indicada. Se o depositante deixar de assim proceder 
dentro do prazo de um mês a contar da data da .solicitação, a declaração 
feita nos termos do Artigo 8(1) será cancelada ex officio. A Repartição 
receptora que efetuar a correção ou o cancelamento deverá notificar o de
positante desse fato e, se cópias do pedido internacional já tiverem sido 
remetidas para o Escritório Internacional e para a Administração Encar ... 
regada da Busca Internacional, tal notificacão deverá também ser feita 
ao dito Escritório e à dita Administração. Se 3. correção ou o cancelamento 
for efetuado pelo Escritório Internacional, este deverá disso notificar o 
depositante e a Administração Encarregada da Busca Internacional. 

REGRA 11 

Condições Materiais do Pedido Internacional 

11.6 Margens 

a) As margens m1rumas das folhas que constituem o requerimento. 
a descrição, as reivindicações e o resumo deverão ser as seguintes: 

- margem superior: 2 cm 
- margem esquerda: 2,5 cm 
- margem direita: 2 ctn 
- margem inferior: 2 cm 
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b) O max1mo recomendado para as margens previstas na alínea (a) 
o seguinte: 

- margem superior: 4 cm 
- margem esquerda: 4 cm 
- margem direita: 3 cm 
- margem inferior: 3 cm 

11.13 Prescrições Especiais para os Desenhos 

a) Os desenhos deverão ser executados com linhas e traços durá
veis, pretos, suficientemente densos e escuros, de espessura uniforme, bem 
definidos e não deverão ser -coloridos. 

15.2 Montantes 

REGRA 15 
Taxa Internacional 

a) A taxa básica será no valor de: 

(i) se o pedido internacional não contiver mais de trinta folhas: 
US$ 165,00 ou 300 francos suiços, 

(ii) se o pedido internacional contiver mais de trinta folhas: 
US$ 165,00 ou 300 francos suiços mais US$ 3,00 ou 6 francos sulços 
por folha que exceder de trinta folhas. 

bl O montante da taxa de designação para cada 'Estado designado 
ou para cada grupo de Estados designados para o qual é solicitada a mesma 
patente regional será de: US$ 40,00 ou 80 francos suíços. 

REGRA 32 b.is 
Retirada da Reivindicação de Prioridade 

32 bis .1 Retiradas 

a) O depositante poderá retirar a reivindicação de prioridade do pe
dido Internacional nos termos do Artigo 8(1), em qualquer data anterior 
à publicação do pedido Internacional. 

b) Quando o pedido internacional contiver mais de uma reivindicação 
de prioridade, o depositante poãerá exercer o direito previsto na alinea 
(a), em relação a uma ou mais de uma ou a todas ela.s. 

c) Quando a retirada da reivindicação de prioridade, ou no caso de 
mais de uma reivindicação, a retirada de qualquer uma delas, motivar 
uma alteração na data de prioridade do pedido internacional, qualquer 
prazo contado da data de prioridade original, e ainda em vigor, será con
tado da data de prioridade que resultar dessa alteração. No caso do prazo 
de 18 meses referido no Artigo 21 (2) (a), o Escritório Internacional poãerá, 
não obstante, proceder à publicação internacional, baseado no referido 
prazo, conforme computado da data de prioridade original, se a retirada for 
efetuada durante o prazo de quinze dias antes da expiração daquele prazo. 

d) Aplicar-se-ão, mutatis mutandls, as disposições da Regr.a 32 .l(c) 
e ( dl e da Regra 74 bi3, para a retirada de qualquer reivindicação de priori
dade nos termos da alínea (a). 
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REGRA 48 

Publicação Internacional 

a) A brochura deverá conter: 
(!) uma página de rosto padronizada; 
(i!) a descrição; 
(iii) as reivlndicaçõe.s; 
(iv} os desenhos, se houver; 
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(V) com ressalva da alínea (g), o relatório de busca interna
cional ou a declaração nos termos do Artigo 17(2) (a); não será 
exigida na publicação do relatório de busca internacional, na bro
chura, a inclusão da parte do relatório de busca internacional que 
contiver apenas matéria mencionada na Regra 43, já apresentada 
na folha de rosto da brochura. 

(vi) qualquer declaração depositada nos termos do Artigo !9(1), 
salvo se o Escritório Internacional achar que a declaração não 
atende à.s disposições da Regra 46. 4. 

48.3 Língua 

c) Se o pedido internacional for publicado em outra língua que não 
seja a inglesa, o relatório de busca internacional na medida em que for 
publicado nos termos da Regra 48.2(a) (V), ou a declaração mencionada 
no Artigo 17(2) (a), e o resumo serão publicados tanto naquela língua como 
na língua ,inglesa. As traduçõe.~ serão preparadas sob a responsabilidade 
do Escritório Internacional. 

57.2 Montante 

REGRA 57 
Taxa de Execução 

a) O montante da taxa de execução será de 50 dólares dos Estados 
Unidos ou 96 francos suíços aumentado de tantas vezes de igual montante 
quantos forem os idiomas em que o relatório de exame preliminar interna
cional tiver de ser traduzido, em obediência ao Artigo 36(2). 

b) Quando, em virtude de uma eleição ou eleições ulteriores, o rela
tório de exame preliminar internacional tiver de ser traduzido, em obe
diência ao Artigo 36 (2) , pelo Escritório Internacional, em um ou mais 
idiomas adicionais, deverá ser pago um suplemento à taxa de execução, no 
montante de 50 dólares dos Estados Unidos ou 96 francos suíços por cada 
idioma adicional. 

REGRA 58 
Taxa de Exame Preliminar 

58.2 Falta de Pagamento 
a) Quando a taxa de exame preliminar fixada pela Administração 

Encarregada do Exame Preliminar Internacional nos termos da Regra 
58.1 (b), não for paga conforme exigência da referida Regra, a Adminis
tração encarregada do Exame Preliminar Internacional solicitará ao depo
sitante que lhe pague o montante total da taxa ou o saldo devedor da 
mesma1 no prazo de um mês a contar da data da solicitação. 

b) Se o depositante atender à solicitação dentro do prazo estabelecido, 
a taxa do exame preliminar será considerada como paga na data devida. 
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c) Se o depositante não atender à solicitação dentro do prazo esta
belecido, a solicitação será considerada como se não tivesse sido apresen
tada. 

58.3 Reembolso 

a) As Administrações Encarregadas do Exame Preliminar Interna
cional deverão informar o Escritório Internacional da medida, se houver, 
e das condições, se houver, em que devolverão qualquer quantia paga como 
taxa do exame preliminar, quando a solicitação for considerada como se 
não tivesse sido apresentada nos termos da Regra 57.4(c), da Regra 58.2(c) 
ou da Regra 60.l(c), e o Escritório Internacional deverá publicar pronta
mente essa.s informações. 

REGRA 61 
Notificação da Solicitação e das Eleições 

61.1 Notificações ao Escritório Internacional. ao Depositante e à Ad
ministração Encarregada do Exame Preliminar Internacional. 

b) A Administração Encarregada do Exame Preliminar Internacio
nal deverá informar prontamente, por escrito, ao depositante, a data do 
recebimento da solicitação. Quando a solicitação tiver sido considerada nos 
termos das Regras 57.4(c), 58.2(c) ou 60.l(c), como se não tivesse sido 
apresentada, a Admíni.stração Encarregada do Exame Preliminar Interna
cional deverâ comunicar esse fato ao depositante. 

REGRA 74 bis 
Notificação de Retirada nos Termos da Regra 32 

74 bis.l Notificação à Administração do Exame Preliminar Interna
cional 

Se, na ocasião da retirada do pedido internacional ou da designação 
de todos os Estados nos termos da H.egra 32 .1, uma solicitação de exame 
preliminar internacional jâ tiver sido apresentada e o relatório do exame 
preliminar ainda não tiver sido expedido, o Escritório Internacional deverá 
notificar prontamente o fato da retirada, juntamente com a data do rece
bimento do aviso pertinente à retirada, à Administração Encarregada do 
Exame Preliminar. 

86.3 Freqüência 

REGRA 86 
A Gazeta 

a) Com ressalva da alinea (b), a Gazeta será publicada uma vez por 
semana. 

b) Durante um período transicional após a entrada em vigor do Tra
tado, terminando numa data fixada pela Assembléia, a Gazeta poderá ser 
publicada nas datas que o Diretor-Geral julgar convenientes, tendo em 
vista o número de pedidos internacionais e o volume de outras matérias 
que precisem ser publicadas. 

86.4 Venda 
a} Com ressalva da alínea {b), a assinatura da Gazeta e outros 

preços de sua venda serão fixados nas Instruções Administrativas. 
b) Durante um período traniscional após a entrada em vigor do Tra

tado, terminando numa data fixada pela Assembléia, a Gazeta poderá ser 
distribuída nas condições que o Diretor-Geral jUlgar adequadas, tendo em 
vista o número de pedidos internacionais e o volume de outras matérias 
publicadas na mesma. 
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1. Na página 21, após a letra b) do parágrafo 2) (Artigo 21) insere-se 
o seguinte: 

"3. O Relatório da pesquisa internacional ou a declaração refe
rida no Artigo 17 (2) (a) será publicado conforme estabelecido no 
Regulamento". · 

2. Na página 38, Artigo 45, insere-se "1) ",antes de: "Qualquer tratado 
que disponha ... ". 

3. Na página 45, Artigo 54, onde se lê: 
uv) executará todas as demais tarefas . .. ". leia-se: 
<~vt) executará todas as demais tarefas ... ''. 

4. Na página 75, Regra 11, antes da alínea a) insere-se: 
"11.1 Número de cópias". 

5. Na página 75, após a alínea bl do artigo 11.1 (Regra 11), onde 
se lê: 

"11. Possibilidade de reprodução", !ela-se: 
"11. 2 Possibilidades de reprodução". 

6. Na página 81, Regra 15, onde se lê: 
"13.3 Forma de pagamento", leia-se: 
"15.3 Forma de pagamento". 

7. Na página 98, Regra 34, onde se lê: 
"i v) as patentes concedidas depois 
país . .. ", leia-se: 
"vil as patentes concedidas depois 
pais ... ". 

de 

de 

1920 

1920 

TRATADO DE COOPERAÇAO 
EM MATERIA DE PATENTES 

IPCT) 

por qualquer 

por qualquer 

Concluído em Washington em 19 de Junho de 1970 

I. Tratado 

Preâmbulo 

II. Regulamento de Execução 

(Texto oficial português) 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual 

Genebra, 1972 

íNDICE • 

Disposições Introdutórias 

Artigo 1: Estabelecimento de uma União 
Artigo 2: Definições 

outro 

outro 

• Este indice é lncluido a fim de facilitar a consulta do texto. O original não possui 
um indlce. 
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Capítulo I: Pedido Internacional e Pesquisa Internacional 

Artigo 3: Pedido internacional 
Artigo 4: Requerimento 
Artigo 5: Descrição 
Artigo 6: Reivindicações 
Artigo 7: Desenhos 
Artigo 8: Reivindicação de prioridade 
Artigo 9: Depositante 
Artigo lO: Repartição receptora 
Artigo 11: Data do depósito e efeitos do pedido internacional 
Artigo 12: Transmissão do pedido internacional ao Escritório Internacional e 

à Administração encarregada da pesquisa internacional 
Artigo 13: Possibilidade de as Repartições designadas receberem cópia do pedi-

do internacional 
Artigo 14: Irregularidades no pedido internacional 
Artigo 15: Pesquisa internacional 
Artigo 16: Administração encarregada da pesquisa internacional 
Artigo 17: Procedimento junto à Administração encarregada da pesquisa in

ternacional 
Artigo 18: Relatório de pesquisa internacional 
Artigo 19: Modificação das reivindicações submetidas ao Escritório Interna-

cional 
Artigo 20: Comunicação às Repartições designadas 
Artigo 21: Publicação internacional 
Artigo 22: Cópias, traduções e taxas para as Repa-rtições designadas 
Artigo 23: Suspensão do processo nacional 
Artigo 24: Possível perda dos efeitos nos Estados designados 
Artigo 25: Revisão pelas Repartições designadas 
Artigo 26: Oportunidade de corrigir nas Repartições designadas 
Artigo 27: Exigências nacionais 
Artigo 28: Modificação das reivindicações, da descrição e dos desenhos nas 

Repartições designadas 
Artigo 29: Efeitos da publicação internacional 
Artigo 30: Caráter confidencial do pedido internacional 

Capítulo II: Exame Preliminar Internacional 

Artigo 31: Pedido de exame prelíminar internacional 
Artigo 32: Administração encarregada do exame preliminar internacional 
Artigo 33: Exame preliminar internacional 
Artigo 34: Procedimento junto à Administração encarregada do exame preli

minar internacional 
Artigo 35: Relatório de exame preliminar internacional 
Artigo 36: Transmissão, tradução e comunicação do relatório de exame preli-

minar internacional 
Artigo 37: Retirada do pedido de exame preliminar internacional ou de eleições 
Artigo 38: Carâter confidencial do exame preliminar internacional 
Artigo 39: Cópias, traduções e taxas para as Repartições eleitas 
Artigo 40: Suspensão do exame nacional e dos demais processos 
Artigo 41: Modificação das reivindicações, da descrição e dos desenhos nas 

Repartições eleitas 
Artigo 42: Resultado do exame nacional das Repartições eleitas 

Capitulo II I: Disposições Gerais 

Artigo 43: Requerimento de certos títulos de proteção 
Artigo 44: Requerimento de dois títulos de proteção 
Artigo 45: Tratados de patentes regionais 
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Artigo 46: Tradução incorreta do pedido internacional 
Artigo 47: Prazos 
Artigo 48: Atrasos na observância de certos prazos 
Artigo 49: Direito de exrercer junto a Administrações internacionais 

Capítulo IV: Serviços Técnicos 

Artigo 50: Serviços de informação sobre patentes 
Artigo 51: Assistência técnica 
Artigo 52: Relações com outras disposições do Tra-tado 

Capítulo V: Disposições Administrativas 

Artigo 53: Assembléia 
Artigo 54: Comitê Executivo 
Artigo 55: Escritório Internacional 
Artigo 56: Comitê de Cooperação Técnica 
Artigo 57: Finanças 
Artigo 58: Regulamento de execução 

Capítulo V I: Divergências 

Artigo 59: Divergências 

Capítulo V II: Revisão e M edificações 

Artigo 60: Revisão do Tratado 
Artigo 61: Modificação de certas disposições do Tratado 

Capítulo V I: Disposições Finais 
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Artigo 62: Modalidades segundo as quais os Estados poderáo participar do 
Tratado 

Artigo 63: Entrada em vigor do Tratado 
Artigo 64: Ressalvas 
Artigo 65: Aplicação progressiva 
Artigo 66: Denúncia 
Artigo 67: Assinatura e lfngua.s 
Artigo 68: Funções do depositário 
Artigo 69: Notificações 

Os Estados contratantes, 
Desejosos de contribuir para o desenvolvimento da ciência e da tecno

logia, 

Desejosos de aperfeiçoar a proteção legal das invenções, 

Desejosos de simplificar e tornar mais econômica a obtenção de pro
teção das invenções quando a mesma for requisitada em vários países, 

Desejosos de facilitar e apressar o acesso de todos às informações téc
nicas contidas nos documentos que descrevem as novas invenções, 

Desejosos de estimular e acelerar o progresso econômico dos países em 
via de desenvolvimento através da adoção de medidas destinadas a au
mentar a eficácia de seus sistemas legais de proteção das invenções, sejam 
eles nacionais ou regionais, proporcionando-lhes fácil aces.so às Informa
ções referentes à obtenção de soluções técnicas adaptadas a seus requisitos 
específicos e facilitando-lhes o acesso ao volume sempre crescente da téc
nica moderna, 

Convencidos de que a cooperação internacional facilitará grandemente 
a realieação destes objetivos, 
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Concluíram o presente Tratado: 

DISPOSIÇóES INTRODUTóRIAS 

ARTIGO 1 
Estabelecimento de uma União 

1) Os Estados participantes do presente Tratado (a seguir denomina
dos "Estados contratantes") ficam constituídos em estado de União para 
a cooperação no terreno dos depósitos, das pesquisas e do exame dos pedidos 
de proteção das invenções, bem como pal"a prestação de serviços técnicos 
especiais. Esta União fica denominada União Internacional de Cooperação 
em Matéria de Patentes. 

2) Nenhuma disposição do presente Tratado poderá ser interpretada 
como restrição dos direitos previstos P.ela Convenção de Paris para Proteção 
da Propriedade Industrial em beneficio dos nacionais dos países partici
pantes desta Convenção ou das pessoas domiciliadas nesses países. 

ARTIGO 2 
Definições 

No sentido do presente Tratado e do Reguiamento de execução, e a 
menos que um sentido diferente seja expressamente indicado: 

i) entende-se por "pedido" um pedido de proteção de uma 
invenção; toda e qualquer referência a um "pedido" entender-se-à 
como uma referência aos pedidos de patentes de invenção, de 
certificados de autor de invenção, de certificados de utilidade, de 
modelos de utilidade, de patentes ou de certificados de adição, 
de certificados de autor de invenção adicionais e de certificados 
de Utilidade adicionais; 

ii) toda e qualquer referência a uma ·~patente" entender-se-á 
como uma referência às patentes de invenção, aos certificados de 
autor de invenção, aos certificados de utilidade, aos modelos de 
utilidade, às patentes ou certificados de adição, aos certificados 
de autor de invenção adicionais e aos certificados de utilidade 
adicionais; 

iü) entende-se por "patente nacional" uma patente concedida 
por uma administração nacional; 

iv) entende-se por "patente regional" uma patente concedida 
por uma administração nacional ou intergovernamental, creden
ciada a conceder patentes com validade em mais de um Estado; 

vl entende-se por "pedido regional" um pedido de patente 
regional; 

vi) toda e qualquer referência a um "pedido nacional" enten
der-se-á como uma referência aos pedidos de patentes nacionais 
e de patentes regionais além dos pedidos em obediência ao presente 
Tratado; 

vliJ entende-se por "pedido internacional" um pedido deposi
tado em obediência ao presente Tratado; 

viti) toda e qualquer referência a um 11pedido" entender-se-á 
como uma referência aos pedidos internacionais e nacionais; 
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!x) toda e qualquer referência a uma "patente" entender-se-ã 
como uma referência às patentes nacionais e regionais; 

x) toda e qualquer referência à 11leg1slação nacional" enten
der-se-à como uma referência à legislação de um Estado contra
tante ou, sempre que se tratar de um pedido regional ou de uma 
patente regional, ao tratado que prevê o depósito de pedidos regio
nais ou a concessão de patentes regionais; 

xi) entende-se por "data de prioridade", para fins do cálculo 
dos prazos: 

a) sempre que o pedido Internacional comportar uma reivindicação de 
prioridade, de acordo com o artigo 8, a data do depósito do pedido cuja 
prioridade for assim reivindicada; 

b) sempre que o pedido Internacional comportar várias reivindicações 
de prioridade, de acordo com o artigo 8, a data do depósito do pedido mais 
antigo cuja prioridade for assim reivindicada; 

c) sempre que o pedido internacional não comportar qualquer reivin
dicação de prioridade, de acordo com o artigo 8, a data do depósito Inter
nacional desse pedido; 

xti) entende-se por "Repartição nacional" a administração go
vernamental de um Estado contratante encarregada de conceder 
patentes· toda e qualquer referência a uma "Repartição nacional" 
entendei-se-á igualmente como uma referência a toda e qualquer 
administração intergovernamental encarregada por vários Estados 
de conceder patentes regionais, desde que pelo menos um desses 
Estados seja um Estado contratante e que esses Estados tenham 
autorizado a dita administração a assumir as obrigações e a exer
cer os poderes que o presente Tratado e o Regulamento de execu
ção atribuem às Repartições nacionais; 

xill) entende-se por "Repartição designada" a repartição nacio
nal do Estado designada pelo depositante de acordo com o Capítulo 
I do presente Tratado, assim como toda e qualquer Repartição 
agindo em nome desse Estado; 

xiv) entende-se por "Repartição eleita" a Repartição nacionaJ 
do Estado eleita pelo depositante de acordo com o Capítulo II do 
presente Tratado, bem como toda e qualquer Repartição agindo em 
nome desse Estado; 

xv) entende-se por "Repartição receptora" a Repartição nacio
nal ou a organização intergovernamental em que o pedido inter
nacional foi depositado; 

xvi) entende-se por '1Unlão" a União Internacional de Coope
ração em Matêria de Patentes; 

xvll) entende-se por "Assembléia" a Assembléia da União; 
xvll!) entende-se por ''Organização" a Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual; 

xix) entende-se por "Escritório Internacional" o Escritório In
ternacional da Organização e, enquanto existirem, os Escritórios 
Internacionais Reunidos para Proteção da Propriedade Intelec
tual (BIRPll ; 

XX) entende-se por "Diretor-Geral" o Diretor-Geral da Orga
nização e enquanto existirem os BIRPl, o Dlretor dos BIRPI. 
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CAP1'TIJLO I 
Pedfào Internacional e Pesquisa Internacional 

ARTIGO 3 
Pedido internacional 

1) Os pedidos de proteção das invenções em todo e qualquer Estado 
contratante podem ser depositados na qualidade de pedidos internacionais 
no sentido do presente Tratado. 

2) Um pedido internacional deverá conter, de acordo com o presente 
Tratado e com o Regulamento de- execução, um requerimento, uma descri
ção, uma ou várias reivindicações, um ou vários desenhos {quando estes 
forem necessários) e um resumo. 

3) O resumo destina-se exclusivamente para fins de informação téc
nica; não poderá ser levado em consideração para qualquer outro fim, 
mormente para avaliação da extensão da proteção pedida. 

4) o pedido internacional: 

i) deve ser redigido em uma das línguas prescritas; 

ii) deve preencher as condições materiais prescritas; 

iii) deve satisfazer a exigência prescrita de unidade de inven
ção; 

iv) está sujeito ao pagamento das taxas prescritas. 

ARTIGO 4 
Requerimento 

1) o requerimento deve conter: 

i) uma petição no sentido de que o pedido internacional deverá 
ser considerado de acordo com o presente Tratado; 

ii) a designação do Estado ou Estados contratantes em que 
a proteção da invenção é solicitada na base do pedido internacional 
("Estados designados"); se o depositante puder e desejar, em 
relação a todo e qualquer Estado designado, obter uma patente 
regional etn lugar de urna patente nacional, o requerimento deverá 
indicá-lo; se o depositante, em virtude de um tratado referente 
a uma patente regional, não puder limitar seu pedido a certos 
Estados participantes do tratado em questão, a designação de um 
desses Estados, bem como a indicação de desejo de obter uma 
patente regional serão assimilados a uma designação de todos esses 
Estados; se, de acordo com a legislação nacional do Estado desig
nado, a designação desse Estado tiver o efeito de um pedido regio
nal, essa designação deverá ser assimilada à indicação do desejo 
de obter uma patente regional; 

iii) o nome e outras indicações prescritas, referentes ao depo
sitante e ao mandatário (caso o haja); 

!v) o titulo da invenção; 

v> o nome do inventor e demais indicações prescritas, no caso 
em que a legislação de pelo menos um dos Estados designados 
exija que essas indicações sejam fornecidas a partir do depósito 
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de um pedido nacional; nos demais casos as ditas indicações podem 
figurar quer no requerjmento, quer em notificações separadas ende
reçadas a cada Repartição designada cuja legislação nacional exlj a 
essas Indicações, permitindo, entretanto, que elas só sejam forne
cidas depois do depósito do pedido nacional. 

2) Toda e qualquer designação está sujeita ao pagamento das taxas 
prescritas dentro do prazo prescrito. 

3) Se o depositante não solicitar outros titulas de proteção referidos no 
artigo 43, a designação significará que a proteção pedida consiste na con
cessão de uma patente pelo ou para o Estado designado. O artigo 2. !I) 
não se aplica aos fins do presente parágrafo. 

4) A ausência, no requerimento, do nome do inventor e das demais 
indicações prescritas referentes ao inventor não provoca qualquer conse
qüência nos Estados designados cuja legislação exija essas indicações, per
mite, porém, que elas não sejam apresentadas senão depois de efetuado o 
depósito do pedido nacional. A ausência dessas indicações em uma notifi
cação separada não provoca qualquer conseqüência nos Estados designados 
em que essas indicações não sejam exigidas pela legislação nacional. 

ARTIGO 5 
Descrição 

A descrição deve fazer uma exposição da invenção suficientemente 
clara e completa para que um profissional do ramo possa executá-la. 

ARTlOO 6 
Relvindlcações 

A ou as reivindicações devem definir a finalidade da proteção solicitada. 
As reivindicações deverão ser claras e concisas. Devem basear-se totalmente 
na descrição. 

ARTIGO 7 
Desenhos 

1) Com ressalva do parágrafo 2) I!), deverão ser fornecidos desenhos 
sempre que forem necessários à compreensão da invenção. 

2) Se a invenção for de natureza tal que possa ser ilustrada por dese
nhos, mesmo que estes não sejam indispensáveis à sua compreensão; 

i) o depositante poderá Incluir tais desenhos no pedido inter
nacional na ocasião de seu depósito; 

ii) toda e qualquer Repartição designada poderá exigir que 
o depositante lhe forneça tais deoenhos no prazo determinado. 

ARTIGO 8 
Reivindicação de prioridade 

1) O pedido Internacional pode comportar uma declaração, em obe
diência às estipulações do Regulamento de execução, reivindicando a prio
ridade de um ou de vários pedidos anteriores depositados em ou por todo 
e qualquer país participante da Convenção de Paris para Proteção da Pro
priedade Industrial. 

2 a) Com ressalva da alínea b), as condições e os efeitos de toda e 
qua:tl.quer reivindicação de prioridade apresentada em obediência ao pa
rágrafo 1) são a'Queles previstos. pelo artigo 4 do Ato de Estocolmo da Ooi!l
venção de Baris para Proteção da Propriedade Industrial. 
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b) O pedido internacional que reivindicar a prioridade de um ou vá
rios pedidos anteriores depositados em ou por um Estado contratante pode 
designar es.se Estado. Se o pedido internacional reivindica.. "' prioridade de 
um ou de vários pedidos nacionais depositados em ou por um Esta-do desig
nado, ou a prioridade de um pedido internacional que designara um único 
Estado, as condições e os efeitos produzidos pela reivindicação de priori
dade nesse Estl>do são aqueles prev'istos pela legislação nacional deste 
último. 

ARTIGO 6 
Depositante 

1) Toda e qualquer pessoa domicilia-da em mn Estado contratante e 
todo e qualquer nacional de um tal Estado podem depositar um pedid<l 
internacionrul. 

2) A Assembléia pode resolver permitir ás pessoa-s domiciliadas em 
todo e qua:lquer pais participante da Convenção de Paris pa-ra Proteção 
da Propriedade Industrial que não for participante do presente Tratado, 
bem como aos nacionais desse país, que depositem pedidos internacionais. 

3) M noções de domicilio e de nacionalidade, bem como a aplicação 
dessas noções quamdo existirem vários depositantes ou quando os deposi
tantes não sejam os mesmos para todos os Estados designados, são defi
nidas no Regulamento de execução. 

ARTIGO 10 
Repartição receptora 

O pedido internacional deve ser depositado na Repartição receptora 
prescrita, que o controla e processa de acordo com o presente Trat3:ldo e 
com o Regulamento de execução . 

.1\RTIGO 11 
Data do depósito e efeitos do pedido internacional 

1) .1\ Repartição receptora, no que respeita a data do depOOitc inter
nacional, consigna a data de recebimento do pedido internacional, desde 
que constate, na ocasião desse recebimento, que: 

i) o depositante não esteja privado, claramente, po~ motivos 
de domicilio ou de nacionalidade, do direito de depositar um pedido 
intemaciona,l na Rlepartição receptora; 

li) o pedido internacional está redigido na língua prescrita. 

ili) o pedido Internacional comporte pelo meno.s os seguintes 
elementos: 

a) uma indicação de que foi depositado a título de pedido in-
ternacional; 

b) a designação de pelo menos um Estado contratante; 

c) o nome do depositante, indicado da forma prescrita; 

d) uma parte que, à primeira vista, pareça constituir uma 
descrição; 

e) uma parte que, à primeira vista, pareça constituir uma ou 
mais reivindicações; 
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2 a) Se a Repartição receptora constatar que o pedido internacional 
não preenche, na .oca.sião do seu recebimento, as condições enumeradas 
no parágrafo 1l solicitará oo depositante, de acord<> com o R>;gulamento 
de execução, qu~ faça a necessária cocreção. 

b) Se o depositante cumprir a solicitação, de acordo com o Regula
mento de execução, a Repartição receptora consignlla'á, no que diz respei_!.o 
à data do depósito internacional, a data do recebimento da correçao 
exigida. 

3) Com ressalva do artigo 64, 4), qualquer pedido internacional que 
preencha as condições enumeradas nos pontos i) a !ii) do parágrafo 1) e 
ao qual foi consignada uma data de clepósito internacional terá os efeitos, 
a parm da clata do depósito internacional, de um depósito nacional regular 
em cada um dos Estados designados; essa data será considerada como 
data do depósito efetivo em cada um dos Estados designados. 

4) Todo e qualquer pedido int=acional que preencha; as con
dições enumeradas nos pontos i) a iii) do parágrafo 1) é considerado 
como possuindo o valor de um depósito nacional regular no sentido da 
Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial. 

ARTIGO 12 

Transmissão do pedido internacional ao EscritóriO Internacional 
e à Administração encarregada da pesqUisa internacional 

1) Uma via do pedido internacional fica em poder da Repartição 
receptora ("cópia para a Repartição receptora"), uma via ("via original") 
é transmitida ao Escritório Internacional e uma outra via ("cópia de 
pesquisa") é transmitida à Administração competente encarregada da pes
quisa internacional estipulada pelo artigo 16, de acordo com o Regulamento 
de execução. 

2) A via original é considerada como a via autêntica do pedido in
ternacional. 

3) O pedido internacional é considerado como retirado se o Escri
tório Internacional não receber a via original no prazo prescrito. 

ARTIGO 13 
Possibilidade de as Repar!Jições designadas receberem cópia do pedido 

internacional 

1) Toda e qualquer Repartição designada pode solicitar ao Escri
tório Internacional uma cópia do pedido internacional antes da comu
nicação prevista no artigo 20; o Escritório Internacional reroeter-lhe-â 
tal cópia tão cedo quanto possível após a expiração do prazo de um ano 
a contar da data de prioridade. 

2 a) O depositante pode, a qualquer época, remeter a toda e qualquer 
repartição designada uma cópia do seu pedido internacional. 

b) O depositante pode, a qualquer época, solicitar ao Escritório In
ternaciOnal que remeta a toda e qualquer Repartição designada uma cópia 
de seu pedido internacional; o Escritório Internacional remeterá, tão cedo 
quanto possível, essa cópia à Repartição em questão. 

c) Toda e qualquer Repartição nacional pode notificar o Escritório In
ternacional de que não deseja receber as cópias referidas pela alínea b); 
nesse caso, a citada alínea não se aplicará a essa Repartição. 
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ARTIGO 14 
Irregularidades no pedido internacional 

1 a) A Repartição receptora verificará se o pedido internacional apre
senta quaisquer das seguintes irregularidades: 

1) não está assinado de acordo com o Regulamento de execução; 

ii) não contém as indicações estabelecidas em relaçãD ao de-
positante; 

iii) não contém um titulo; 
iv) não contém um resumo; 
vl não preenche, da forma prevista pelo Regulamento de 

execução, as condições materiais prescritas. 

b) Se a Repartição receptora constatar qualquer uma dessas irregulari
dades, solicitará ao depositante que corrija o pedido internacional no prazo 
prescrito; caso não o faça, esse pedido será considerado como retirado e a 
Repartição receptora assim o declarará. 

2) Se o pedido internacional se referir a desenhos, embora estes não 
hajam sido Incluídos no pedido, a Repartição receptora notificará ao depo
sitante que poderá remeter os desenhos no prazo prescrito; a data do 
depõsito internacional será então a data do recebimento dos referidos 
desenhos pela Repartição receptora. De outro modo, qualquer referência a 
tais desenhos será considerada como inexistente. 

3 a) Se a Repartição receptora constatar que as taxas prescritas pelo 
artigo 3.4(iv) não foram pagas no prazo prescrito, ou que a taxa prescrita 
pelo artigo 4. 2) não foi paga em relação a nenhum dos Estados deslgua
dos, o pedido internacional será considerado como retirado e a Repartição 
receptora assim o declarará. 

b) Se a Repartição receptora constatar que a taxa prescrita pelo ar
tigo 4. 2) foi paga dentro do prazo prescrito em relação a um ou vários 
Estados designados (mas não em relação a todos esses Estados), a designa
ção desses Estados para os quais a taxa não foi paga dentro do prazo 
prescrito será considerada como retirada e a Repartição receptora assim 
o declarará. 

4) Se, depois que houver consignado ao pedido Internacional uma 
data de depósito internacional, a RepartiçãD receptora constatar, dentro 
do prazo prescrito, que qualquer uma das condições enumeradas nos pon-. 
tos IJ a iii) do artigo 11.1) não foi preenchida nessa data, esse pedido 
será considerado como retirado e a Repartição receptora assim o declarará. 

ARTIGO 15 
Pesquisa internacional 

1J Cada pedido internacional constituirá objeto de uma pesquisa In
ternacional. 

2) A pesquisa Internacional tem por objeto descobrir o estado de técni
ca pertinente. 

3) A pesquisa internacional será efetuada na base das reivindicações, 
levando em conta a descrição e os desenhos (caso os haja). 

4) A Administração encarregada da pesquisa internacional a que se 
refere o artigo 16, se esforçará por descobrir o estado da técnica perti-
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nente na medida em que lhe permitirem os seus meios e deverá, em 
todo caso, consultar a documentação especificada pelo Regulamento de 
execução. 

5) a) O titular de um pedido nacional depositado na Repartição 
nacional de um Estado contratante ou na Repartição agindo em nome de 
um tal Estado poderá, se a legislação nacional desse Estado assim o permitir 
e nas condições previstas por essa legislação, solicitar que uma pesqutsa 
semelhante a uma pesquisa internacional (''pesquisa do tipo internacional") 
seja efetuada em relação a esse pedido. 

b) A Repartição nacional de um Estado contratante ou a Repartição 
agindo em nome de um tal Estado poderá, se a legislação nacional desse 
Estado assim o permitir, submeter a uma pesquisa do tipo internacional 
qualquer pedido nacional ali depositado. 

c) A pesquisa do tipo internacional será efetuada pela Administração 
encarregada da pesquisa internacional a que se refere o artigo 16, que 
seria competente para proceder à pesquisa internacional se o pedido na
cional fosse um pedido internacional depositado na Repartição mencio
nada nas alíneas a) e b). Se o pedido nacional estiver redigido em uma 
língua que a Administração encarregada da pesquisa internacional julgar 
não estar em condições adequadas de processar, a pesquisa do tipa inter
nacional será efetuada na base de uma tradução preparada pelo deposi
tante em uma das línguas prescritas para os pedidos internacionais que a 
dita Administração se comprometer a aceitar para os pedidos internacionais. 
O pedido nacional e a tradução, quando esta for exigida, devem ser apre
sentados na forma prescrita para os pedidos internacionais. 

ARTIGO 16 
Administração encarregada da pesquisa internacional 

1) A pesquisa internacional será efetuada por uma Administração 
encarregada da pesquisa internacional, esta poderá ser, quer uma Repar
tição nacional, quer uma organização intergovernamental, como o Instituto 
Internacional de Patentes, cujas atribuições incluem o estabelecimento de 
intercâmbio de pesquisa documentária sobre o estado da técnica relativa 
a invenções que constituam objeto de pedidos de patentes. 

2) Se, enquanto não for instituída uma única Administração encar
regada da. pesquisa internacional, existirem várias Administrações incum
bidas da pesquisa internacional, cada Repartição receptora deverá espe
cificar, de acordo com as disposições do acordo aplicável mencionado no 
parágrafo 3) b), aquela ou aquelas Administrações que terão competência 
para proceder à pesquisa para os pedidos internacionais depositados na
quela Repartição. 

3) a) As Administrações encarregadas da pesquisa internacional são 
nomeadas pela Assembléia. Todas as Repartições nacionais e todas as 
organizações intergovernamentais que satisfizerem as exigências estipula
das na alinea c) poderão ser nomeadas em caráter de Administração en
carregada da pesquisa internacional. 

b) A nomeação dependerá do consentimento da Repartição nacional 
ou da organização intergovernamental em questão e da conclusão de um 
acordo, que deverá ser aprovado pela Assembléia, entre essa Repartição 
ou essa organização e o Escritório Internacional. Tal acordo especificará 
os direitos e obrigações das partes e conterá, especificamente, o compro
misso formal da citada Repartição ou da citada organização de aplicar 
e cumprir as regras comuns da pesquisa internacional. 
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c) O Regulamento de execução estabelece as exigências mlnlmas, em 
particular aquelas coneernentes ao pessoal e à documentação, que cada 
Repartição ou organização deverá satwfazer antes de poder ser nomeada 
e que deverá continuar a satisfazer enquanto perdurar a nomeação. 

à) A nomeação é feita por um período determinado que poderá ser 
prolongado, 

e) Antes de tomar uma decisão quanto à nomeação de uma Reparti
ção nacional ou de uma organização intergovernamental ou quanto à 
prolongação de uma tal nomeação, assim como antes de permitir que uma 
tal nomeação chegue ao fim, a Assembléia consultará a Repartição ou a 
organização em questão e ouvirá o parecer do Comitê de Cooperação Téc
nica a que se refere o artigo 56, uma vez instituído esse Comitê. 

ARTIGO 17 
Procedimento junto à Administração encarregada da pesquisa internacional 

1) O procedimento junto à Adminú>tração encarregada da pesquisa 
internacional é determinado pelo presente Tratado, pelo Regulamento de 
execução e pelo acordo que o Escritório Internacional concluir, em obedi
ência ao presente Tratado, com essa Admlnú>tração. 

2) a) Se a Administração encarregada da pesquisa Internacional 
julgar: 

I) que o pedido Internacional se refere a um objeto a respeito 
do qual não lhe compete, de acordo com o Regulamento, realizar a 
pesquisa e decide no caso não proceder à pesquisa, ou 

1i) que a descrição, as reivindicações ou os desenhos não preen
chem os requisitos prescritos de modo a não permitir que uma 
pesquisa satisfatória seja realizada, 

ela o declarará, e comunicará. ao depositante e ao Escritório Internacional 
que não haverá relatório de pesquisa internac.ionaL 

b) Se qualquer das hipóteses mencionadas na alínea a) não ocorrer 
senão em relação a certas reivindicações, o relatório de pesquisa interna
cional será estabelecido para as demais reivindicações, mencionando o 
Impedimento em relação às primeiras, de acordo com o artigo 18. 

3) a) Se a Administração encarregada da pesquisa Internacional julgar 
que o pedido internacional não satisfaz a exigência de uma unidade de 
Invenção, ela solicitará ao depositante que pague as taxas adicionais. A 
Administração encarregada da pesquisa internacional estabelecerá o rela
tório de pesquisa Internacional em relação às partes do pedido internacio
nal que dizem respeito à invenção mencionada primeiramente nas reivin
dicações (invenção principal) e, se as taxas adicionais requeridas. houve
rem sido pagas dentro do prazo prescrito, quanto às partes do pedido 
internacional que dizem respeito às invenções em relação às quais as cita
das taxas foram pagas. 

b) A legislação nacional de todo e qualquer Estado designado poderá 
prever que, caso a Repartição nacional desse Estado julgue justificada a 
solicitação, mencionada na alínea a), da Administração encarregada da 
pesquisa e caso o depositante não haja pago todas as taxas adicionais, 
as partes do pedido internacional que, conseqüentemente, não constituírem 
ohjeto de uma pe.squisa serão consideradas como retiradas no que diz 
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re-speito aos efeitos nesse Estado, a menos que o depositante pague uma 
taxa espeeial à Repartição nacional do Estado em questão. 

ARTLGO 18 
Relatório de pesquisa internacional 

1l O relatório de pesquisa internacional será estabelecido dentro do 
prazo e na forma prescritos. 

2) O relatório de pesquisa intemaclonal, tão logo seja estabelecido, 
será comunicado pela Administração encarregada da pesquisa internacio
nal ao depositante e ao Escritório Internacional. 

3) O relatório de pesquisa internacional ou a declaração mencionada 
no artigo 17. 2) a) será traduzido de acordo com o Regulamento de execução. 
As traduções serão preparadas pelo Escritório Internacional ou sob sua 
responsabilidade. 

ARTIGO 19 
Modificação das reivindicações submetidas ao Escritório Internacional 

1) AJJÓ'! receber comunicação do relatório de pesquisa internacional, 
o depositante terá o dir.eito de modificar uma vez as reivindicações do 
pedido internaclonal depositando as modificações, dentro do prazo pres
crito, no Escritório Internacional. Poderá juntar às mesmas uma breve 
declaração, de acordo com o Regulamento de execução, explicando as modi
ficações e esclarecendo os efeitos que estas poderão ter sobre a descrição 
e os desenhos. 

2) M modificações não devem ir além da exposição da invenção cons
tante do pedido Internacional tal como foi depositado. 

3) A Inobservância das disposições do parágrl>fo 2) não terá conse
qüências nos Estados designados cuja legislação nacional permita que as 
modificações vão além da exposição da invenção. 

ARTIGO :W 
Comunicação às Repartições designadas 

1) a) O pedido Internacional, juntamente com o relatório de pesquisa 
internacional (inclusive qualquer indicação mencionada no artigo 17 .2) b) 
ou a declaração mencionada no artigo 17. 2) a), será comunicado de acordo 
com o Regulamento de execução a todas as Repartições designadas que 
não hajam renunciado, total ou parcialmente, a essa comunicação. 

b) A comunicação compreende a tradução (tal como foi estabelecida) 
do relatório em questão ou da declaração citada. 

2) Caso as reivindicações hajam sido modificadas de acordo com o 
artigo 19.1), a comunicação deverá Incluir quer o texto Integral das reivin
dicações tal como foram depositadas e tal como foram modoflcadas, quer 
o texto Integral das reivindicações tal como foram depositadas e especificar 
as mocUficações efetuadas; deverá, outrossim, se for o caso, incluir a. decla
ração mencionada no artigo 19.1). 

3) A pedido da Repartição designada ou do depositante, a: Administra
ção encarregada da pesquisa internacional lhes remeterá, de acordo com o 
Regulamento de execução, cópia dos documentos citados no relatório de 
pesquisa lntemaclonal. 
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ARTIGO 2Jl 

Publicação internacional 

1) O Escritório Internacional procederá à publicação dos pedidos inter
nacionais. 

2) a) Com ressalva das exceções previstas na alínea b) e no arti
go 64.3), a publicação internacional do pedido internacional será feita 
logo após a expiração de um prazo de dezoit-o meses a contar da data de 
prioridade desse pedido. 

b) O depositante poderá solicitar ao Escritório Internacional a publi
cação de seu pedido internacional a qualquer época antes da expiração 
do prazo mencionado na alínea a). O Escritório Internacional procederá, 
em conseqüência, de acordo com o Regulamento de eJGecução. 

4) A língua e a forma da publicação internacional, bem como outros 
pormenores, serão e.stabek~cidos pelo Regulamento de execução. 

5) Não será feita qualquer pubEcação internacional ca.so o pedido 
internacional seja retirado ou considerado como retirado antes de tenn.i
nado o preparo técnico da publicação. 

6) Se o Escritório Internacional julgar que o pedido internacional 
contém expressões ou desenhos contrários aos bons costumes ou à ordem 
pública, ou declarações difamantes de acordo com o espírito do Regula
mento de execução, poderá omiti-los de sua.s publicações, indicando o local 
e o número de palavras ou de desenhos omitidos. Fornecerá, a pedido, 
cópl08 especiais das passagens assim omitidas. 

ARTIGO 22 

Cópias, traduções e taxas para as Repartições designadas 

1) O depositante remeterá a cada Repartição designada uma cop1a 
do pedido internacional {exceto se a comunicação mencionada no artigo 20 
já haja sido feita) e uma tradução (tal como for prescrito) desse pedido 
e lhe pagará (se for o ca.so) a taxa nacional, o mais tardar na oca.sião da 
expiração de um prazo de vinte meses a contar da data da prioridade. 
No caso em que o nome do inventor e demais indicações prescritas pela 
legislação do Estado designado, refer:entes ao inventor, não sejam exigidos 
na ocasião do depósito de um pedido nacional, o depositante deverá, caso 
já não hajam sido incluídos no requerimento, comunicá-los à Repartição 
nacional desse Estado ou à Repartição agindo em nome desta última, o 
mais tardar, na ocasião da expiração de um prazo de vinte meses a contar 
da data de prioridade. 

2J Não ol>stante as disposições do parágrafo 1), quando a Adminis
tração encarregada da pesquisa internacional declarar, de acordo com o 
artigo 17.2) aJ. que um relatório de pesquisa Internacional não será esta
belecido, o prazo para efetuação dos atos mencionados no parágrafo 1) do 
presente artigo será de dois meses a contar da data da notificação da 
citada declaração ao depositante. 

3l A Jegj.<;lação de todo e qualquer Estado contratante poderá, paxa 
fins dos atos a que se referem os parágrafos 1) e 2), estabelecer prazos 
que expir-em depois daqueles mencionados nos ditos parágrafos. 
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ARTIGO 23 

Suspensão do processo nacional 

363 

1) Nenhuma Repartição designada poderá processar ou examinar o 
pedido internacional antes da expiração do prazo aplicável de acordo com 
o artigo 22. 

2) Não obstante as disposições do parágrafo 1, qualquer Repartição 
designada poderá, a pedido expresso do depositante, tratar ou examinar a 
qualquer época o pedido Internacional. 

ARTIGO 24 

Possível perda dos efeitos nos Estados designados 

1) Com ressalva do artigo 25 no caso mencionado no ponto ii), abaixo, 
os efeitos do pedido internacional previstos pelo artigo H .3) cessarão em 
qualquer Estado designado e esta cessação terá as mesmas conseqüências 
que a retirada de um pedido nacional nesse Estado: 

i) se o depositante retirar seu pedido internacional ou a desig
nação desse Estado; 

ii) se o pedido internacional for considerado como retirado 
em virtude dos artigos 12.3), 14.1) bl, 14.3) a) ou 14.4), ou se a 
designação desse Estado for conSiderada como retirada de acordo 
com o artigo 14.3)b); 

iii) se o depositante não executar, no prazo aplicável, os atos 
mencionados no artigo 22. 

2) Não obstante as disposições do parágrafo 1), qualquer Repartição 
designada poderá manter os efeitos previstos pelo artigo 11.3) mesmo 
quando não for exigido que tais efeitos sejam mantidos em virtude do 
artigo 25.2). 

ARTIGO 25 

Revisão pelas Repartições designadas 

1) a) Quando a Repartação receptora recusar a consignação de uma 
data de depósito internacional ou declarar que o pedido Internacional é 
considerado como retirado, ou quando o Escritório Internacional fizer uma 
constatação tal como estipulada no artigo 12.3), o Escritório Internacional 
remeterá, em curto prazo, a pedido do depositante, a todas as Repartições 
designadas Indicadas por este último, cópia de todo e qualquer documento 
incluído no processo. 

b) Quando a Repartição receptora declarar que a designação de um 
Estado é considerada como retirada, o Escritório Internacional, a pedido 
do requerente, remeterá a curto prazo à Repartição nacional desse Estado 
cópia de todo e qualquer documento contido no processo. 

c) Os requertmentos fundados nas alíneas a) ou b) deverão ser apre
sentados dentro do prazo prescrito. 

2) a) Com ressalva das disposições da alínea bl, toda Repartição de
signada, caso a taxa nacional (se for o caso) haja sido paga e caso a 
tradução ,apropriada (tal como foi prescrito) haja sido remetida dentro 
do prazo prescrito, decidirá se a recusa, a declaração ou a constatação 
mencionadas no parágrafo ll foram justificadas do ponto de vista do 
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presente Tratado e do Regulamento de erecução; se constatar que a recusa 
ou a declaração resultaram de um engano ou de uma omissão da Reparti ... 
ção receptora, ou que a constatação foi resultante de um engano ou de 
uma omissão do Escr:itório Internacional, processará o pedido internacio
nal, para os fins de seus efeitos no Estado da Repartição designada, como 
se tal engano ou omissão não houvessem ocorrido. 

b) Quando a via original chegar ao Escritório Internacional depois de 
expirado o prazo prescrito pelo artigo 12 .3) em virtude de um engano ou 
de uma omissão do depositante, a alínea a) não se aplica senão nas cir
cunstâncias mencionadas pelo artigo 48.2). 

ARTIGO 26 
Oportunidade de corrigir nas Repartições designadas 

Nenhuma Repartição designada poderá rejeitar um pedido internacio
nal sob a alegação de que este último não preenche as condições do pre
sente Tratado e do Regulamento de execução sem primeiro dar ao deposi
tante a oportunidade de corrigir o referido pedido na medida e segundo o 
procedimento estabelecidos pela legislação nacional para casos semelhantes 
ou comparáveis a de pedidos nacion:J.b. 

ARTIGO 27 
Exigências nacionais 

1) Nenhuma legislação nacional poderá exigir que o pedido Interna
cional satisfaça, quanto a sua forma ou a seu conteúdo, exigências diferen
tes daquelas previstas por este Tratado e pelo Regulamento de execução 
ou a exigências suplementares. 

2) As disposições do parágrafo 1) não afetam o artigo 7. 2l nem Im
pedem qualquer legislação nacional de exigir, uma vez iniciado o processo 
do pedido Internacional dentro da Repartição designada: 

i) quando o depositante for uma pessoa jurídica, a indicação 
do nome de um diretor desta última autorizado a representá-la; 

ii) a remessa de documentos que não pertençam ao pedido 
internacional mas que constituam prova de alegações ou de decla
rações contidas nesse pedido, inclusive a confirmação do· pedido 
Internacional pela assinatura do depositante quando esse pedido, 
tal como foi depositado, tiver a assinatura do seu representante ou 
de seu mandatário. 

3) Quando o depositante, para os fins de qualquer Estado designado, 
não for qualificado, de acordo com a legislação desse Estado para fazer o 
depósito de um pedido nacional, em virtude de não ser o inventor, o pedido 
internacional poderá ser rejeitado pela Repartição designada. 

4) Quando a legislação nacional dispuser no que concerne à forma e 
ao conteúdo dos pedidos nacionais, sobre exigências que, do ponto de vista 
dos depositantes, são mais favoráveis que aquelas previstas pelo presente 
Tratado e o Regulamento de execução para os pedidos internacionais, a 
Repartição nacional, os tribunais e todos os demais órgãos competentes 
do Estado designado ou agindo em nome deste último, poderão aplicar as 
primeiras exigências, em lugar das últimas, aos pedidos internacionais, 
exceto se o depositante requerer que as exigências previstas pelo presente 
Tratado e pelo Regulamento de execução sejam aplicados a seu pedido 
internacional. 
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5} Nada constante do presente Tratado e do Regulamento de exe

cução poderá ser compreendido como podendo limitar a liberdade de qual
quer Estado contratante de estabelecer todas as condições materiais para 
concessão de patentes que desejar. Em particular, qualquer disposição do 
presente Tratado e do Regulamento de execução referente à definição 
do estado da técnica deverá ser exclusivamente considerada para os fins 
do processo internacional; por conseguinte, qualquer Estado contratante 
poderá aplicar, ao determinar se uma invenção objeto de um pedido inter
nacional faz ou não jus a uma patente, os critérios de sua legislação nacio
nal relativos ao estado da técnica e de outras condições necessárias à 
obtenção de patentes que não constituam exigências relativas à forma e ao 
conteúdo dos pedidos. 

6) A legislação nacional poderá exigir do depositante que forneça 
provas quanto a qualquer condição de direito material à patente que ela 
estipule. 

7} Qualquer Repartição receptora, assim como qualquer Repartição 
designada, que houver iniciado o processo do pedido internacional, poderã 
aplicar qualquer disposição de sua legislação nacional relativa à represen
tação obrigatória do depositante por um mandatãrio habilitado junto a 
essa Repartição e à indicação obrigatória de um endereço de trabalho no 
Estado designado para fins de recebimento de notificações. 

8) Nada constante do presente Tratado e do Regulamento de execução 
poderá ser interpretado como capaz de limitar a liberdade de qualquer 
Estado contratante de aplicar as medidas que considerar necessárias em 
matéria de defesa nacional ou de limitar, para defender seus interesses 
econômicos, o direito de seus nacionais ou das pessoas domiciliadas em seu 
território de depositar pedidos internacionais. 

ARTIGO 28 

Modificação das reivindicações, da descrição e dos desenhos 
nas Repartições designadas 

1) O depositante deverá ter oportunidade de modificar as reivindica
ções. a descrição e os desenhos, dentro do prazo prescrito, em cada Repar
tição designada. Nenhuma Repartição designada poderá conceder patente 
ou recusar-se a concedê-la antes de expirado esse prazo, exceto com o 
acordo expresso do depositante. 

2) As modificações não deverão ir além da exposição da inv~nção 
que consta do pedido internacional tal como foi depositado, a menos que 
a legislação nacional do Estado designado o faculte expressamente. 

3) As modificações deverão ser conformes à legislação nacional do 
Estado designado em relação a tudo quanto não for estabelecido pelo pre
sente Tratado ou pelo Regulamento de execução. 

4) Quando a Repartição designada exigir uma tradução do pedido 
internacional, as modificações deverão ser apresentadas na mesma lingua 
da tradução. 

ARTIGO 29 

Efeito da publicação internacional 

1) No que concerne à proteção de qualquer direito do depositante em 
um Estado designado, a publicação internacional de um pedido internacio
nal terã. nesse Estado, com ressalva das disposições constantes dos parã
grafos 2) a 4) 1 os mesmos efeitos que os estabelecidos pela legislação nacio-
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nal desse Estado à publicação nacional obrigatória de pedidos nacionais não 
examinados como tais. 

2) Se a língua da publicação internacional diferir daquela das publi
cações requeridas pela legislação nacional do Estado designado, a dita 
legislação nacional poderá estipular que os efeitos previstos no parágrafo ll 
não se produzam senão a partir da data em que: 

il uma tradução nesta última língua seja publicada de acordo 
com a legislação nacional; ou 

ti) uma tradução nesta última língua seja posta à disposição 
do público para inspeção, de acordo com a legislação nacional; ou 

iii) uma tradução nesta última língua seja transmitida pelo 
depositante ao usuário não autorizado, efetivo ou eventual, da 
invenção que constitui objeto do pedido internacional; ou 

iv) os dois a tos a que se referem os pontos ll e iii) ou os dois 
atas a que se referem os pontos ii) e iii) tenham sido executados. 

3) A legislação nacional de qualquer Estado designado poderá estipu
lar que, no caso da publicação internacional ser efetuada, a pedido do 
depositante, antes da expiração de um prazo de dezoito meses contados 
da data de prioridade, os efeitos previstos no parágrafo 1) não se produzam 
senão depois de expirado um prazo de dezoito meses a contar da data d& 
prioridade. 

4) A legislação nacional de qualquer Estado designado poderá prever 
que os efeitos a que se refere o parágrafo 1) não se produzam senão a 
partir da data do recebimento, por sua Repartição nacional ou pela Repar
tição agindo em nome desse Estado, de uma via da publicação, efetuada 
de acordo com o artigo 21, do pedido internacional. Essa Repartição publi
cará, assim que possível, a data do recebimento em sua Gazeta. 

ARTIGO 30 

Caráter confidencial do pedido internacional 

1) a) Ressalvada a alínea b), o Escritório Internacional e as Admi
nistrações encarregadas da pesquisa internacional não deverão permitir a 
nenhuma pessoa ou administração acesso ao pedido internacional antes 
de sua publicação internacional, a menos que seja requerido pelo deposi
tante ou com sua autorização. 

b) A alínea a) não se aplica às transmissões à Administração compe
tente encarregada da pesquisa internacional, às transmissões previstas no 
artigo 13), nem às comunicações previstas no artigo 20. 

2) a) Nenhuma Repartição nacional poderá permitir a terceiros acesso 
ao pedido internacional, exceto por requerimento ou autorização do depo
sitante, antes de qualquer das datas seguintes que ocorra primeiro: 

i) data da publicação internacional do pedido internacional; 

li) data do recebimento da comunicação do pedido Internacio
nal, de acordo com o artigo 20; 

IJI) data do recebimento de uma cópia do pedido internacional, 
de acordo com o artigo 22. 

b) A alínea a l não impedirá nma Repartição nacional de informar a 
terceiros que foi designada, nem de publicar esse fato. Uma tal informação 
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ou publicação poderá, entretanto, conter apenas as seguintes indicações: 
Identificação da Repartição receptora, nome do depositante, data do de
pósito internacional, número do pedido internacional e título da Invenção. 

c) A alínea a) não poderá Impedir que uma Repartição designada 
permita às autoridades judiciárias acesso ao pedido internacional. 

3J O parágrafo 2) a) aplica-se a qualquer Repat1llção receptora, 
exceto quanto às transmissões previstas no artigo 12 .1). 

4) Do ponto de vista do presente artigo, a expressão "acesso" inclui 
qualquer meio através do qual terceiros possam tomar conhecimento e 
inclui, pois, a comunicaç.ão individual e a publicação geral; entretanto, 
nenhuma Repartição nacional poderá publicar um pedido internacional ou 
sua tradução antes da publicação internacional ou antes de expirado um 
prazo de vinte meses a contar da data de prioridade, caso a publicação 
internacional não ocorra quando da expiração desse prazo. 

CAPiTULO II 
Exame Preliminar Internacional 

ARTIGO 31 

Pedido de exame preliminar internacional 

1) A pedido do depositante, o pedido internacional constituirá o ob
jeto de um exame preliminar internacional de acordo com as disposições 
seguintes e o Regulamento de execução. 

2) a) Qualquer depositante que, do ponto de vista do Regulamento 
de execução, esteja domicUiado em um Estado contratante obrigado pelo 
Capitulo II ou for um nacional de um tal Estado e cujo pedido Internacio
nal haja sido depositado na Repartição receptora desse Estado ou agindo 
em nome desse Estado, poderá apresentar um pedido de exame preliminar 
internacional. 

b) A Assembléia poderá decidir permitir às pessoas autorizadas a de
positar pedidos internacionais a apresentar pedidos de exame preliminar 
internacional mesmo que elas sejam domiciliadas em um Estado não-con
tratante ou não-obrigado pelo Capítulo II ou que possuam a nacionalidade 
de um tal Estado. 

3) O pedido de exame preliminar internacional deverá ser feito in
dependentemente do pedido internacional. Deverá conter as indicações 
prescritas e ser feito na língua e na forma prescritas. 

4) a) O pedido de exame prelim!lnar internacional deverá indicar 
aquele ou aqueles Estados contratantes em que o depositante pretende 
utilizar os resultados do exame preliminar internacional (''Estados elel ... 
tos"). Estados contratantes adicionais poderão ser eleitos posterionnente. 
As eleições não poderão visar senão os Estados contratantes já designados 
de acordo com o artigo 4. 

b) Os depositantes enquadrados no parágrafo 2) a) poderão eleger 
qualquer Estado contratante obrigado pelo Capítulo II. Os depositantes 
enquadrados no parágrafo 2) b) não poderão eleger senão os Estados con
tratantes obrigados pelo Capitulo II que se tenham declarado dispostos a 
serem eleitos por tais depositantes, 

5) O pedido de exame preliminar internacional está sujeito ao pa
gamento das taxas prescritas dentro do prazo prescrito. 
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6) a) O pedido de exame preliminar internaC'lonal deverá ser apre
sentado à Administração competente encarregada do exame preliminar in
ternacional mencionada no artigo 32. 

b) Qualquer eleição posterior deverá ser submetida ao Escritório In
ternacional. 

7) Cada Repartição ele'ita receberá notificação de sua eleição. 

ARTIGO 32 
Administração encarregada do exame preliminar internacional 

1) O exame preliminar internacional será efetuado pela Administra
ção encarregada do exame preliminar internacional. 

2) No caso dos pedidos de exame preliinlnar internacional a que se 
referem o artigo 31.2) a) e o artigo 31.2 b), a Repartição receptora ou a As
sembléia, respectivamente, especificarão, de acordo com a.s disposições do 
acordo aplicável concluído entre a Administração ou Administrações in
teressadas encarregadas do exame preliminar internacional e o Escritório 
Internacional, aquela ou aquelas das Administrações que serão competen
tes para proceder ao exame preliminar. 

3) As disposições do artigo 16.3) aplicar-se-ão, mutatls mutandls, 
às Administrações encarregadas do exame preliminar internacional. 

ARTIGO 33 
Exame preliminar internacional 

1) O exame prel•lnünar internacional tem por objeto formular uma 
opinião preliminar e sem compromisso sobre as questões de saber se a in
venção cuja proteção é solicitada, parece ser nova, implicar uma atividade 
inventiva (não ser evidente) e ser suscetível de aplicação industrial. 

2) Para fins do exame preliminar internacional, a invenção cuja 
proteção é solicitada é considerada como nova desde que não exista ante
rioridade no estado da técnica tal como é definida no RegUlamento de 
execução. 

3) Para fins do exame preliminar internacional, a invenção cuja pro
teção é solicitada é considerada como Implicando uma atividade inventiva, 
desde que, levando-se em conta o estado da técnica tal como é definido 
no Regulamento de execução, ela não seja evidente, na data pertinente 
estabelecida, para um profissional do ramo. 

4) Para fins do exame preliminar internacional, a invenção cuja pro
teção é solicitada é cons'lderada como suscetível de aplicação industrial 
desde que, de acordo com sua natureza, possa ser produzida ou utilizada 
(no sentido tecnológico) em toda espécie de indústria. O termo "indús
tria" deverá ser interpretado no seu sentido mais lato, como na Convenção 
de Paris para Proteção da Propriedade Industrial. 

5) Os critérios precedentes não servem senão para fins do exame 
preliminar internacional. Qualquer Estado contratante poderá aplicar cri
térios adicionais ou diferentes a fim de decidir se, nesse Estado, a invenção 
pode ou não ser patenteada. 

6) O exame preliminar internaC'lonal deverá levar em consideração 
todos os documentos citados no relatório de pesquisa internacional. Po
derá levar em consideração todos os documentos adicionais que julgar 
pertinentes no caso em espécie. 
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Procedimento junto à Administração encarregada do 

exame preliminar internacional 
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IJ O procedimento junto à Administração encarregada do exame pre
liminar internaC'ional é determinado pelo presente Tratado, pelo Regula
mento de execução e pelo acordo que o Escritório Internacional concluir, 
de acordo com o presente Tratado e com o Regulamento de execução, com 
essa Administração. 

2 a) O depositante tem o direito de se comtrnicar, verbalmente e por 
escrito, com a Administração encarregada rto exame preliminar interna
cional. 

b) O depositante tem o direito de modificar as reivindicações, e des
crição e os desenhos, na forma estabelecida e dentro do prazo prescrito, 
antes do estabeleC'lmento do relatório de exame preliminar internacional. 
As modificações não devem ir além da exposição da invenção constante do 
pedido internacional tal como foi depositado. 

c) O depositante receberá da Administração encarregada do exame 
preliminar internacional pelo menos um aviso por escrll.o, a meuos 4.tle 
a citada Administração julgue que todas as cono.•lções abaixo toram sa
tisfeitas: 

i) a invenção corresponde aos Cl'ltéríos fixados pelo arti
go 33.1); 

ii) o pedido internacional preenche as ·Condições do presellte 
Tratado e do Regulamento de execução na medida em que são 
controladas pela citada Administração; 

iii) não se cogita de apresentar observações no sentido do 
artigo 35.2), última frase. 

d) O depositante poderá responder ao aviso por escrito. 

3 a) Se a Administração encarregada do exame reliminar interna
cional julgar que o pedido intentacional não satisfaz a exigênc•la de uni
dade da invenção tal como é definida no Regulamento de execuçao, poderá 
solicitar ao depositante, à escolha deste último, quer que limite as reivin
dicações de modo a satisfazer essa ex:lgência, quer que pague as taxas 
adicionais. 

b) A legislação nacional de qualquer Estado eleito poderá prever, quan
do o depositante preferir limitar as reivindicações de acordo com a alínea 
a), que as partes do pedido internacional que, em conseqüência da limi
tação, não constituam objeto de um exame preliminar illterJJacioüal ~e
jam consideradas, no que diz respeito aos efe'ltos nesse Estado, como reti
radas, a menos que uma taxa especial seja paga pelo depositante à ReM 
partição nacional do dito Estado. 

c) Se o depositante não atender à solicitação mencionada na alínea a) 
dentro do prazo estipulado, a Administração encarregada do exame pre
liminar internacional fará um relatório de exame preliminar sobre as 
partes do pedido internacional que dizem respeito ao que parece consti
tuir a invenção principal fornecendo indicações sobre esse particular no 
relatório. A legislação nacional de qualquer Estado eleito poderá prever 1 

quando a Repartição nacional desse Estado julgar justificada a solicitação 
da Administração encarregada do exame preliminar internacional, que as 
partes do pedido internacional que não digam respeito à invenção principal 
sejam, no que concerne aos efeitos nesse Estado, consideradas como reU-
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radas, a menos que uma taxa especial seja paga pelo depositante a essa 
Repartição. 

4 a) Se a Administração encarregada do e:x:ame preliminar interna
cional julgar: 

i) que o pedido internacional diz r.espeito a um objeto a res
peito do qual não lhe compete, de a·cordo com o Regulamento de 
execução, efetuar um exame preliminar internacional e decidir 
no caso não proceder a esse exame, ou 

ii) que a descrição, as reivind•icações ou os desenhos não são 
claros, ou que as reivindicações não se fundam de forma adequa
da na descrição, de maneira que possa ser formada uma opinião 
válida quanto à questão de novidade, da atividade inventiva (não
evidênela) ou da aplicação industrial da invenção cuja proteção é 
solicitada, 

ela não abordará as questões mencionadas no artigo 33 .1) e dará a conhe
cer ao depositante essa opinião e seus motivos. 

b) Se qualquer uma das hipóteses mei~cionadas na alínea a) não ocor
rer senão a respeito de certas reivindicações ou em relação a certas rei
vindicações, as dlspoEições da citada alínea a) não se aplicarão senão a 
respeito desas reivindicações. 

ARTIGO 35 

Relatório de exame preliminar internacional 

1) O relatório de exame preliminar internacional será estabelecido 
dentro do prazo e na forma prescritos. 

2) O relatório de exame preliminar internacional não conterá nenhu
ma declaração respectiva à questão de saber se a •invenção cuja proteção 
é solicitada faz ou parece fazer jus ou não a patente a respeito de uma 
legislação nacional qualquer. Declarará, ressalvado o parágrafo 3), em 
relação a cada reivindicação, se cEsa reivindicação pare·ce corresponder 
aos critérios de novidade, atividade inventiva (não-evidência) e aplicação 
industrial, tal como esses critérios são definidos, para fins do exame preli
minar internacional, no artigo 33 .1) a 4). Essa declaração deverá .ser 
acompanhada por uma C'itação dos documentos que apoiam a conclusão 
declarada e por todas explicações que se imponham no caso. A essa decla
ração deverão igualmente ser junt?.das as demais observações previstas 
pelo Regulamento de execução. 

3 a) Se a Administração encarreg.ada do exame preliminar interna
cional julgar, na ocasião do fornecimento do relatório de exame preli
minar internacional, que qualquer uma das hipóteses mencionadas no ar
tigo 34. 4) a) ocorreu, o relatório o consignará .!?xplicando os motivos. Não 
deverá conter qualquer declaração do tipo descrito no parágrafo 2). 

b) Se qualquer uma das hipóteses mencionadas no artigo 34.4) b) 
ocorrer, o relatório de exame preliminar internacional conterá, a respeito 
das reivindicações em questão, a indicação prevista na alínea a) e, quanto 
às demais reivindicações, a declaração mencionada no parágrafo 2) . 

ARTIGO 36 

Transmissão, tradução e comunicação do relatório de 
exame preliminar internacional 

1) o relatório de exame preliminar internacional será, juntamente 
com os anexos determinados, transmitido ao deposit-ante e ao Escritório 
Internacional. 
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2) a) O relatório de exame preliminar internacional e seus anexos 
serão traduzidos nas línguas prescritas. 

b) Todas as traduções do citado relatório serão preparadas pelo Escri
tório Internacional ou sob sua responsabilidade; todas as traduções de 
seus anexos serão preparadas pelo depositante. 

3) a) O relatório de exame preliminar internacional, com sua tradu
ção <tal qual ela for prescrita) e seus anexos (na língua original), será. 
comunicado pelo Escritório Internacional a cada Repartição eleita. 

b) A tradução prescrita para os anexos será transmitida, dentro do 
prazo prescrito, pelo depositante para as Repartições eleitas. 

4) O artigo 20.3) aplica-se, mutatis mutandis, às cópias de todo 
docume11to citado no relatório de exame preliminar internacional e que 
não tenha sido citado no relatório de pesquisa internacional. 

ARTIGO 37 
Retirada do pedido de exame preliminar internacional ou de eleições 

1) O depositante poderá retirar todas ou parte das eleições. 

2) Se a eleição de todos os Estados for retirada, considerar .. se-á o 
pedido como retirado. 

3) a) Toda retirada deverá ser notificada ao Escritório Internacional. 

b) As Repartições eleitas interessadas e a Administração competente 
encarregada do exame preliminar internacional serão notificadas corres
pondentemente pelo Escritório Internacional. 

4) a) Com ressalva da alínea b) , a retirada do pedido de exame preli
minar internacional ou da eleição de um Estado contratante, salvo dispo
sição em contrário da legislação nacional do !Estado em questão, será con
siderada como retirada do pedido internacional no que se refere a esse 
Estado. 

b) A retirada do pedido de exame preliminar internacional ou da 
eleição não será considerada como retirada do pedido internacional se ela 
ocorrer antes da expiração do prazo aplicável segundo o artigo 22; todavia, 
todo Fstado contratante poderá prever em sua legislação nacional que o 
acima exposto somente será válido, se a sua Repartição nacional receber, 
dentro desse prazo, cópia do pedido internacional, junto com uma tradução 
(como prescrito) e a taxa nacional. 

ARTIGO 38 

Caráter confidencial do exame preliminar internacional 

1) Salvo requerimento ou autorização do depositante, o Escritório 
Internacional e a Administração competente encarregada do exame preli
minar internacional não poderão, em momento algum, permitir a qualquer 
pessoa ou administração - com exceção das Repartições eleitas, depois 
do estabelecimento do relatório de exame preliminar internacional -
acesso, nos termos e sentido do artigo 30.4), ao dossier do exame prelimi
nar internacional. 

2) Com ressalva do parágrafo 1) e dos artigos 36.1) e 3) e 37.3) b), 
o Escritório Internacional e a Administração competente encarregada do 
exame preliminar internacional não poderão dar, salvo requerimento ou 
autorização do depositante, qualquer informação relativa à expedição ou 
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não-expedição de wn relatório de exame preliminar internacional e retirada 
ou não-retirada do pedido de exame preliminar internacional, ou de qual
quer eleição. 

ARTIGO 39 

Cópias, traduções e taxas para as Repartições eleitas 

1) a) Se a eleição de um Estado contratante for realizada antes da 
expiração do décimo nono mês a contar da data de prioridadé, o artigo 22 
não se aplicará a esse Estado; o depositnate remeterá a cada Repartição 
eleita uma cópia do pedido internacional ( exceto se a comunicação a que 
se refere o artigo 20 já houver sido feita) e uma tradução (tal como for 
prescrito) desse pedido e lhe pagará (se for o caso) a taxa nacional, o 
mais tardar ao expirar um prazo de vinte e cinco meses contados da data, 
de prioridade. 

b) Qualquer legislação nacional poderá, a fim de executar os atas a 
que se refere a alínea a), fixar prazos que expirem depois daquele que 
figura na citada alínea. 

2) Os efeitos previstos no artigo 11.3) cessarão no Estado eleito com 
as mesmas consequências que as que decorrem da retirada de um pedido 
nacional nesse Estado, se o depositante deixar de executar os atas a que 
se refere o parágrafo 1) a) dentro do prazo aplicável de acordo com o 
parágrafo 1) a) ou b). 

3) Qualquer Repartição eleita poderá manter os efeitos previstos no 
artigo 11.3) mesmo quando o depositante não preenche as condições previs
tas no parágrafo 1J a) ou b). 

ARTIGO 40 
Suspensão do exame nacional e dos demais processos 

1J Se a eleição de um Estado contratante for efetuada antes de ex
pirado o décimo nono mês a contar da data de prioridade, o artigo 23 não 
se aplicará a esse Estado e sua Repartição nacional ou qualquer Reparti
ção agindo em nome desse Estado não efetuará o exame e não iniciará 
qualquer outro processo relativo ao pedido internacional, com ressalva do 
parágrafo 2), antes de expirado o prazo aplicável de acordo com o artigo 39. 

2) Não obstante as disposições do parágrafo 1), qualquer Repartição 
eleita, a pedido expresso do depositante, poderá proceder a qualquer época 
ao exame e iniciar qualquer outro processo referente ao pedido interna
cional. 

ARTIGO 41 

Modificação das reivindicações, da descrição e dos desenhos 
nas Repartições eleitas 

1) O depositante deverá ter oportunidade de modificar as reivindica
ções, a descrição e os desenhos, dentro do prazo previsto, em cada Repar
tição eleita. Nenhuma Repartição eleita poderá conceder patente, nem se 
recusar a concedê-la antes de expirado esse prazo, salvo autorização ex
pressa do depositante. 

2) As modificações não devem Ir além da exposição da Invenção que 
consta do pedido internacional, tal como foi depositado, salvo se a legis
lação nacional do Estado eleito o permitir expressamente. 

3) As modificações deverão respeitar a legislação nacional do Estado 
eleito em tudo quanto não for disposto neste Tratado ou no Regulamento 
de execução. 
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4) Quando a Repartição eleita exigir uma tradução do pedido Inter
nacional, as modificações deverão ser feitas na mesma língua da tradução. 

ARTIGO 42 

Resultado do exame nacional das Repartições eleitas 

As Repartições eleitas que receberem o relatório de exame preliminar 
internacional não poderão exigir que o depositante lhes remeta cópias de 
documentos anexos ao exame relativo ao mesmo pedido internacional em 
qualquer outra Repartição eleita, ou que ele lhes remeta Informações relati
vas ao conteúdo de tats documentos. 

CAPITULO III 

Disposições Gerais 

ARTIGO 43 

Requerimento de certos títulos de proteção 

O depositante poderá indicar, de acordo com o Regulamento de exe
cução, que seu pedido internacional visa à concessão de um certificado de 
autor de invenção, de um certificado de utllldade ou de um modelo de 
utilidade e não à de uma patente, ou à concessão de uma patente ou cer
tificado de adição, de um certificado de autor de invenção adicional ou 
de um certificado de utilidade adicional, em qualquer Estado designado 
ou eleito cuja legislação preveja a concessão de certificados de autor de 
invenção, de certificados de utilidade, de modelos de utilidade, de patente 
ou certificados de adição, de certificados de autor de invenção adicionais 
ou de certificados de utilidade adiclonais; os efeitos decorrentes dessa indi
cação serão determinados pela escolha efetuada pelo depositante. Para fins 
deste artigo e de qualquer regra que lhe refira, o artigo 2.11) não serâ 
aplicável. 

ARTIGO 44 
Requerimento de dois títulos de proteção 

A fim de que qualquer Estado designado ou eleito, cuja legislação 
permita que um pedido visando à concessão de uma patente ou qualquer 
um dos outros títulos de proteção mencionados no artigo 43 possa visar 
igualmente a um outro desses títulos de proteção, o depositante poderá 
indicar, de acordo com o Regulamento de execução, os dois títulos de pro
teção cuja concessão ele requer; os efeitos decorrentes serão determinados 
pelas indicações do rlepositante. Para fins deste artigo o artigo 2li) não 
serâ aplicável. 

ARTIGO 45 

Tratados de patentes regionais 

Qualquer tratado que disponha sobre a concessão de uma patente regto
nal ("tratado de patente regiona}l') e conceda a qualquer pessoa autori
zada pelo artigo 9 a depositar pedidos internacionais, o direito de depositar 
pedidos visando à concessão de tais patentes, poderá estipular que os 
pedidos internacionais contendo a designação ou a eleição de um Estado 
signatário ao mesmo tempo do tratado de patente regional e do presente 
Tratado, sejam depositados com vistas à concessão de patentes regionais. 

2) A legislação nacional de um tal Estado designado ou eleito poderâ 
prever que qualquer designação ou eleição do citado Estado no pedido inter
nacional seja considerada como indicação de que o depositante deseja 
obter uma patente regional de acordo com o tratado de patente regional. 
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ARTIGO 46 

Tradução íncorreta ão pedido internacional 

Se, em virtude de uma tradução incorreta do pedido Internacional, o 
alcance de uma patente concedida em decorrência desse· pedido ultrapassar 
o alcance do pedido internacional em sua língua original, as autoridades 
competentes do Estado contratante considerado poderão limitar em con
sequência e de forma retroativa o alcance da patente e declarar que é 
nula na medida que seu alcance ultrapasse o do pedido internacional em 
sua língua original. 

ARTIGO 47 

Prazos 

1) O cálculo dos prazos previstos neste Tratado será determinado 
pelo Regulamento de execução. 

2) a) Todos os prazos estabelecidos nos Capítulos I e II deste Tra
tado poderão, fora de qualquer revisão de acordo com o artigo 60, ser 
modificados por decisão dos Estados contratantes. 

b) A decisão é tomada pela Assembléia ou por voto por correspondên
dência e deverá ser unânime. 

c) Os pormenores do processo serão estabelecidos pelo Regulamento 
de execução. 

ARTIGO 48 
Atrasos na observância de certos prazos 

1) Quando um prazo estabelecido por este Tratado ou pelo Regu
lamento de execução não for observado em virtude de interrupção dos 
serviços postais, de perda ou atraso inevitáveis do correio, esse prazo será 
considerado como observado nos casos previstos pelo Regulamento de exe
cução e com a ressalva de que deverão ser preenchidas as condições de 
prova e outras condições prescritas pelo dito Regulamento. 

2) a) Qualquer Estado contratante deverá, no que lhe diz respeito, 
desculpar por motivos permitidos por sua legislação nacional qualquer 
atraso na observância de um prazo. 

b) Qualquer Estado contratante poderá, no que lhe diz respeito, des
culpar por motivos outros que os mencionados na alínea a) qualquer atraso 
na observância de um prazo. 

ARTIGO 49 
Dfrefto de exercer junto a Administrações internacionais 

Qualquer advogado, agente de patentes ou outra pessoa que tenha o 
direito de exercer jl1nto à Repartição nacional em que o pedido internacio
nal foi depositado, terá o direito de exercer, no que conceme a esse pedido, 
junto ao !Escritório Internacional, à Administração competente encarregada 
da pesquisa internacional A à Administração competente encarregada do 
exame preliminar internacional. 

CAP1TULO IV 
Serviços Técnicos 

ARTIGO 50 
Serviços de informação sobre patentes 

1) O Escritório Internacional poderá fornecer serviços (neste artigo 
denominados "serviços de informação"), pM"a o fornecimento de informa-
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ções técnicas e outras Informações pertinentes de que dispuser, à base 
de documentos publicados, principalmente de patentes e pedidos publi
cados. 

2) o Escritório Internacional poderá fornecer esses serviços de lnfor
maç.ão quer <iiretamente, quer por intermédio de uma ou várias Adminis
trações encarregadas da pesquisa internacional ou de outras instituições 
especializadas, nacionais ou internacionais, com as quais houver conse
guido concluir acordos. 

3) Os serviços de informação funcionarão de maneira a facilitar muito 
particularm.ente a aquisição, pelos Estados contratantes que sejam pa~s 
em via de desenvolvimento, de ·conheeimenk;s técnicos. e da tecnologia, 
inclusive o '"know-how" publicado disponível. 

4) Os serviços de informação poderão ser obtidos <pelos governos dos 
Estados contratantes, por seus nacionais e pelas pessoas domiciliadas em 
seu território. A Assembléia poderá decidir ampllar esses serviços a outros 
interessados. 

5 a) Qualquer serviço fornecido aos governos dos Estados contratan
tes deverá sê-lo pelo preço de custo; entretanto para o:; .governos dos 
Estados contratantes que sejam países em desenvolvimento, o serviço será 
fornecido abaixo desse custo, caso a dif.erença possa ser coberta pelos 
benefícios realizados com a prestação de serviços ,a, destinatários outros 
que os gov.ernos de Estados contratant,es ou pelos meios mencionados no 
artigo 51.4). 

b) O preço de custo a que se refere a alínea a) deveri ser interpre
tado como consistindo nas despesas ·acrescidas às que a Repartiçáo nacio
nal ou a Administra.ção encarregada da pesquisa internacional tiverem 
de incorrer necessariamente para executar suas tarefas. 

6) Os porm.enores r,elativos à aplicação deste· artigo serão re·gulamen
tados por decisões da Assembléia e., no-s limites que esta f~ar. pelos grupos 
de trabalho que ela vier a constituir para ·S:S.S:e firn. 

7) Se assim o julgar necessário, a Assembléia recomendará outras 
modalidades de financiamento p::tra. comploetar as já est3.b=l=ci.d3.3- no 
parágrafo 5). 

ARTIGO 51 

AsEistência técnica 

1) A Assembléia instituirá um Comitê de Assistência Técnica {denomi
nado no pres·ente artigo "o Comitê"). 

2 a) Os membros do Comitê serão eleitos entre os Estados contra
tantes de modo a a.ssegurar uma re:presentação adequada dos países em 
vi~a de desenvolvimento. 

b) O Diretor-Geral convidará, por iniciativa própria ou a pedido do 
Comitê, representantes das organizações gov.ernamentais que se dediquem 
à assistência técnica aos países em via de desenvolvimento para. t.omar 
parte nos trabalhos do Comité. 

3 a) O Comitê será encarregado da organização e da supervisão da 
assi.;têncía técnic,a pr,estada aos Esta,dos contratantes que sejam países 
em via de desenv-olvimento, a fim de desenvolver seus sis.te·m,as de paten
tes, quer no nível nacional, que no regional. 

b) A assistência técnica compreenderá, entre outros, a formação de 
especialistas, <l preparo de técni.c,o.s .e o fGrnecimentQ de equipamentos 
para demonstração e operação, 
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4) Em vista do financiamento de projetos incluídos no â-mbito deste 
artigo, o Escritório Inte,maci-onal fará tDdo o possível para concluir acor
dos, de um lado, com organizações internacionais de financiamento e 
organizações intergovernamentais, particularmente com a Organização 
das Nações Unidas, as B.~gência.s da.s Nações Unidas assim como com as 
instituições especializadas das Nações Unidas com competência em ques
tõeS de •asaistênda técnica, assim como, de outro lado, com os governos 
dos Estados beneficiários da assistência técnica. 

5) Os pormenores relativos à aplicação do presente artigo serão re
gulamentadoo por de-cisões da Assembléia e, nos limites fixados .por esta 
última, pelos grupos de trabalho que ela vier a instituilr para esse fim. 

ARTIGO 52 

Relações com outras d!spostç6es do Tratado 

Nenhuma dlspooição deste Gapitulo afetará as disposições financeiras 
contidas nos demais Capítulos dest·e Tratado. Essas disposições não se 
3Jplicam •a este Capítulo nem à sua execução. 

CAPrru:LO V 
Disposições Administrativas 

ARTIGO 53 

Assembléia 

1 a) A Assembléia será constituída pelos Estados contratantes, res
salvado o artig-o 57.8). 

b} O governo de cada Estado contratante será representado por um 
delegado, que poderá &er assi.stido por suplentes, conselheiros e técnicos. 

2 a) A Assembléia: 

!) tratará de todas as questões referentes á manutenção e ao 
desenvolvimento da União e à aplicação deste Tratado; 

ii) desempenhará as funções que lhe forem expr.essamente 
designadas em outras disposições deste Tratado; 

iii) fornecerá ao Escritório Internacional dlretrizes sobre o 
preparo das conferências de revisão; 

iv) >examinará e aprovará os relatórios e a.s atividades do Di
retor-Gerol relativos à União e lhe fornecerá diretrizes úteis sobre 
questões da competência da União; 

v) examinará e aprovará os relatórios e as atividades do C-o
mitê Executivo constituído de a-cordo com o parágrafo 9) e lhe 
fornec-erá diretrizes; 

vi} decidirá sobre o programa, adotará o orçamento trienal 
da União e· ,BJprovará suas contas de encerramento; 

vlil adotrurá. o regulamento financeiro da União; 
viii) cri3Jrá os comitês e grupos de tr3!balh-o que julgar úteis 

à realização doo objetivos da União; 

ixl decidirá quais Estados não-contratantes e, ressalvado o pa
rágrafo 8), quais orga.n.Wações intergovernamentais e internacionais 
não governamentais poderão ser admitidos às suas reuniõe.s na 
qualidade de observadores; 
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x) empre,enderá qualquer outra S~Çâo apropriada à consecu.ssão 
dos objetivos da União e executará quaisquer out:r;as funções úteis 
no âmbito deste Tmtado. 

b) A respeito de questões que interessem igualmente outras Uniões 
administradas pela Organização, a Assembléia estatuirá depois de ouvido 
o Comitê de Coordenação da Organização. 

3) Um delegado não poderá representar senão um único Estado e 
não poderá votar senão em nome deste. 

4) Cada Estado contratante disporá de um voto. 

5 a) A metade dos Estados contratantes constituirá quorum. 

b) Se esse quorum não for atingido, a Assembléia poderá decidir; en
tretanto, tais decisõe·s, com exceção daquelas que dizem respeito a seu 
procedimento, não se tornarão executórias a menos que o quorum e a 
maiorJa requerida sejam atingidos por meio do voto por correspondência 
previsto no Regulamento de execução. 

6 a) Com ressalva dos artigos 47.2)b), 58.3) e 61.2)b), as decisões 
da Asse·mbléia serão tomadas com uma maioria de dois terços dos votos 
expressos. 

b) A abstenção não será considerada como um voto. 

7) Caso se trate de questões do inreresse exclusivo doo Estados que 
incorrem nas disposições do Oapítulo TI, qualquer referência aos Estados 
oonúr:atantes que figurem nos parágrafos 4), 5) e 6) será considerada 
como aplicável unicamente aos Estados configurados no Oapítulo II. 

8) Qualquer o~ganização- Lntergovernamental nome·ada como Admi
ntstração encarregada da pesqntsa internacional ou como Admintstração 
encarregada do exame preliminar internacional será admitida como obser
vadora nas r.euniões da Assembléia. 

9) Quando o número de Estadoo contratantes ulllr"Jlassar quarenta, 
a Assembléia estabele·cerá um Comitê Executivo. Qualquer referência feita 
ao Comitê Executivo no presente Trotado ou no Regul,ament.o de execução 
indicará a época em que esse Comitê foi estabelecido. 

10) Enquanto não for €Stabelemdo o Comitê Executivo, a Assembléia 
se pronunciará, nos limites do prog,rama e do orçamento trienal, sobre 
os programas e orçamentos anuais prepa:rados pelo Diretor-Geral. 

11) a) Enquanto não for estabelecido o Comitê !Executivo, a Assembléia 
se reunirá uma vez por ano em sessão ordinária, p.or convocação do Di,rre
tor-GeraJ e, salvo em casos excepcionais, durante o mesmo pe-riodo e no 
mesmo local que o Comitê de· COOrdenação da Organização. 

b) Depois do estabelecimento do Comitê Executivo, a Assembléia se 
reunirá umra vez cada três anos em sessão ordiná!ria, por convocação do 
Diretor-Geral e, salvo em casos excepcionais, durante o mesmo período e 
no mesmo local que a Assemblé:La Geral da Orga..nização. 

c) A Assembléia se reunirá em sessão extraordinária por convocação 
expedida p,elo Diretor-Ge-ral, a pedido do Comitê -Executivo ou a pedido 
de um quarto dos Estados contratantes. 

12) A Assembléia adotará s-eu regulamento interno. 
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ARTIGO 54 

Comi:é Exec:divo 

1) Depois que a A.s.s-emtléia huuv.er estabeleeido um Comitê Executivo, 
o mesmo ficará sujeit-o às seguintes disposições: 

2J a) Ressalvado o artigo 57 .8), o Comitê será constituido pelos Estados 
eleitos pela Assembléia dentre os Estados-membros desta última. 

b) O governo de cada Estado-membro do Comitê Executivo será re
presentado por um ddegado, que poderá ser assistido por suplentes, con
selheiros ·e técnicos. 

3) O número dos Estados-membros do Comitê Executivo corresponderá 
a um quarto do número dcs Estados-membros da Assembléia. No cálculo 
dos a.ssentos a serem e3tabeleddos, o sald-o re1tantlz após a divisão por 
quatro não será levado em conside:mção. 

4} Na ocasião da eleição dos membros do Comitê E:{ecut-ivo a As'!:.::m
bléia levará em consideração uma repartição geográfica eqüitativa. 

5) a) Os membros do Comitê Executivo permanecerão em seus postos 
a partir do encerramento d.a se·ssão dia Assembléia durant·e a qual foram 
eleitos até o fim da s.essão ordinária seguinte da Assembléia. 

b) Os membros do Comitê Executivo serão reelegíveis num limite 
máximo de dois terços del-es. 

c) A Assrmbléia regulamentará as modificações da eleição e da reelei
ção eventual dcs membros do Comitê Executivo. 

6) a) O Comitê Executivo: 

i) prepara.rá o projeto de crdem ·do dia da Assembléia: 

ii) submeterá à ASsembléia propostas rel·ativas aos projetas 
de progmma e de orçam·ento trienal da União preparados pelo 
Diretor-Geral; 

iii) pronunciar-se-á, dentro dos limites do progr.ama e do or
ç.amento trienal, sobre os .prcgramas c orçam-entos anuais pr·epa
rado,3 pelo Diretor-Geral; 

iv) submeterá à Assembléia, com os comentários aprop·riados, 
os reLatórios periódicos du Diretor-Ger.a1 e os relatórios anuais de 
exames de contas; 

v) tomará todas as medidas út3is neces.sr .• ~ias :\ ex.ecução do 
programa da União pelo Dir-etor-Geral, de acordo com as decisões 
da Assembléia, Levando em conta as cirennstânciJ.s surgidas entre 
duas sessões ordinári"ls d·3. dih Assembléia; 

vi) executará todas as demais tarefas que lhe forem atribuidas 
no âmbito dest.e Trat,ado. 

b) Sobre as questões que interessem igualmente outras uniões admi
nistradas pela Organização, o Comitê ExecutJivo estatuir:í depois de ouvido 
o Comitê de Coordenação da Organização. 

7) a) O Comitê Executivo reunir-sc-á uma vez por ano em sessão or
dinária, por convocação do Diretor-Ge.ral, t.ankl quanto possív~l ctun ... :Itc o 
mesmo periodo e no mesm·J local que! o C:omit5 de C..:·:·!'d·:::!l.l:f::Í:'J da O. 
ganização. 
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b) O Comitê Executivo reunir-se-a em sessão extraordinária, por con
vocação eXJpedida pelo Diretor-Geral, que? por iniciativa deste último, 
quer a pedido de seu .presidente ou de um quarto de seus membros. 

8) a) Cada Estado-membro do Comitê Executivo disporá de um voto. 

b) A metade dos Estados-membros do Comitê Executivo constituirá 
quorum. 

cJ As decisões serão tomadas por maioria simples dos votos expressos. 

d) A abstenção não serã considerada como um voto. 

e) Um delegado não poderá representar senão um único Estado e não 
poderá votar senão em nome do mesmo. 

9) Os Estados contratantes que não forem membros do Comitê Exe
cutivo serão admitidos às suas reuniões na qualidade de observadores, assim 
como qualquer organização intergovernamental nomeada como Adminis
tração encarregada da pesquisa internacional ou como Administração encar
regada do exame preliminar internacional. 

10) O Comitê Executivo adotará seu regulamento interno. 

ARTIGO 55 

Escritório Internacicmal 

1) As tarefas administrativas que competem à União serão desempe
nhadas pelo Escritório Internacional. 

2) O ·Escritório Internacional determinará o secretariado dos diversos 
órgãos da União. 

3) O Diretor-Geral serã. o mais alto funcionã.rio da União e seu repre
sentante. 

4) O Escritório Internacional publicará uma Gazeta e outras publica
ções previstas pelo Regulamento de execução ou pela Assembléia. 

5) O Regulamento de execução discriminará os serviços que as Reparti
ções nacionais deverão prestar a fim de prestar assistência ao Escritório 
Internacional, às Administrações encarregadas da pesquisa internacional e 
às Administrações encarregadas do exame preliminar internacional na 
execução das tarefas determinadas por este Tratado. 

6) O Diretor-Geral e qualquer membro do quadro de p·essoal que ele 
designar. tomarão parte, sem direito a voto, em todas as reuniões da 
Assemblé:a, do Comitê Executivo e de qualquer outro comitê ou grupo dr. 
trabalho criado em função deste Tratado ou do Regulamento de execução. 
O Diretor-Geral, ou um membro do quadro de pessoal que ele designar, 
será, por direito de ofício, secretário desses órgãos. 

7) a) O Escritório Internacional preparará as conferências de revisão 
de acordo com as diretrizes da Assembléia e em cooperação com o Comitê 
Executivo. 

bl O Escritório Internacional poderá consultar organizações intergo
vernamentais e internacionais não-governamentais sobre o preparo das 
conferências de revisão. 

c) O Diretor-Geral e as pessoas por ele designadas tomarão parte, 
sem direito a voto, nas deliberações das conferências de revisão. 
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8) O Escritório Internacional executará todas as demais tarefas que 
lhe forem atribuídas. 

ARTIG0 56 
Comitê de Cooperaçáo Técnica 

1) A Assembléia estabelecerá um Comitê de Cooperação Técnica (deno
minado neste artigo "o Comitê"}. 

2) a) A Assembléia determinará a composição do Comitê e lhe nomea
rá os membros, levando em conta uma representação eqüitativa dos países 
em via de desenvolvimento. 

b) As Administrações encarregadas da pesquisa internacional ou do 
exame preliminar internacional serão membros ex ojjicio do Comitê. 
Quando uma tal Administração for a Repartição nacional de um Estado 
contratante, este não poderá ter outro representante do Comitê. 

c) Se o número dos Estado.:: contratantes o permitir, o número total 
dos membros do Comitê será superior ao dobro do número dos membros 
ex ottrew. 

d) O Diretor-Geral, por iniciativa própria ou a pedido do Comitê, con
vidará representantes das organizações interessadas em participarem das 
discussões que lhes parecerem importantes; 

3) O Comitê tem por fim contribuir, por meio de avisos e recomenda
ções: 

i) para melhorar constantemente os serviços previstos por este 
tratado; 

ii) para obter, tendo em vista a existência de várias Adminis
trações encarregadas da pesquisa internacional e de várias Admi
nistrações encarregadas do exame preliminar internacional, que 
sua documentação e seus métodos de trabalho sejam tão uniformes 
quanto possível e que seus relatórios sejam uniformemente da me
lhor qualidade possível; 

iii) a convite da Assembléia ou do Comitê Executivo, para resol
ver os problemas técnicos especialmente apresentados pela insti
tuição de uma única Administração encarregada da pesquisa inter
nacional. 

4) Qualquer Estado contratante e qualquer organização internacional 
interessada poderão incumbir o Comitê, por escrito, de questões de sua 
competência. 

5) O Comitê poderá remeter seus avisos e suas recomendações ao D1re
tor-Geral ou por intermédio deste último, à Assembléia, ao Comitê Exe
cutivo, a todas as Administrações encarregadas da pesquisa internacional 
ou do exame preliminar internacional ou a algumas delas e a todas as 
Repartições receptoras ou a algumas delas. 

6) a) O Diretor-Geral remeterá sempre ao Comitê Executivo o texto 
de todos os avisos e recomendações do Comitê. Poderá juntar aos mesmos 
seus comentários. 

b) O Comitê Executivo poderá expressar suas opiniões a respeito de 
qualquer aviso ou recomendação ou a respeito de qualquer outra atividade 
do Comitê e poderá solicitar a este último que estude questões de sua 
competência e a apresentar um relatório sobre as mesmas. O Comitê 
Executivo poderá submeter à Assembléia, com comentários apropriados, os 
avisos, recomendações e relatórios do Comitê. 
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7) Enquanto não for estabelecido o Comitê Executivo, as referências 
ao mesmo a que se refere o parágrafo 6) serão consideradas como referen
tes à Assembléia. 

8) A Assembléia decidirá sobre os pormenores relativos ao procedi
mento do Comitê. 

ARTIGO 57 
Finanças 

1) a) A União terá um orçamento. 

b) O orçamento da União compreenderá as receitas e as despesas pró
prias da União assim como sua contribuição para o orçamento das despesas 
comuns às Uniões administrativas pela Organização. 

c) Serão consideradas como despesas comuns às Uniões as despesas 
que não forem atribuídas exclusivamente à União, mas também a uma ou 
várias outras Uniões administrativas pela Organização. A parte da União 
nessas despesas comuns será proporcional ao interesse que tais despesas 
lhe apresentarem. 

2) O orçamento da União será determinado, levando em conta as 
exigências de coordenação com os orçamentos das outras Uniões adminis
tradas pela organização. 

3) Ressalvado o parágrafo 5), o orçamento da União será financiado 
pelos seguintes recursos: 

i) as taxas e quantias devidas pelos serviços prestados pelo 
Escritório Internacional à conta da União; 

ii) o produto da venda das publicações do Escritório Interna
cional a respeito da União e os direitos tocantes a essas publica
ções; 

iii) as doações, os legados e as subvenções; 

iv) os aluguéis, juros e rendimentos diversos. 

4) O montante das taxas e quantias devidas ao Escritório Interna
cional, assim como o preço de venda de suas publicações, serão fixados de 
modo a cobrir normalmente todas as despesas causadas ao Escritório Inter
nacional pela administração deste Tratado. 

5) aJ CaEo um exercício orçamentário seja .encerrado com deficit, os 
Estados-membros ressalvadas as alíneas b) e c), fornecerão contribuições 
para cobrir esse deficit. 

b} A Assembléia determinará a contribuição de cada Estado contra
tante, levando na devida conta o número de pedidos internacionais reme
tidos por cada um deles no decorrer do ano em questão. 

C) Se o deficit puder ser coberto provisoriamente no todo ou em parte 
ou por outros meios, a Assembléia poderá resolver comunicá-los e não 
solicitar contribuições aos Estados contratantes. 

à) _Se a situação financeira da União o permitir, a Assembléia poderá 
decidir que todas as contribuições feitas de acordo com a alínea a) sejam 
reembolsadas aos Estados contratantes que as tiverem feito. 

e) Se algwn Estado contratante não houver fornecido sua contribuição 
conforme a alínea b) dentro de um prazo de dois anos contados da data 
em que foi exigida por decisão da Assembléia, não poderá exercer seu 
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direito de voto em nenhum dos órgãos da União. Entretanto, qualquer órgão 
da União poderá autorizar um tal Estado a conservar o exercício de seu 
direito de voto dentro do dito órgão enquanto este último julgar que o atraso 
for decorrente de circunstâncias excepcionais e inevitáveis. 

6) No caso de o orçamento não ser adotado antes do início de um 
novo exercício, o orçamento do ano precedente será renovado de acordo 
com as modalidades previstas pelo regulamento financeiro. 

7) a) A União possuirá um fundo rotativo constituído por um único 
depósito efetuado por cada Estado contratante. Se o fundo vier a ser 
deficiente, a Assembléia tomará as medidas necessárias a seu preenchi
mento. Se uma parte desse fundo não for mais necessária, será reembol .. 
sada aos Estados contratantes. 

bJ O montante do depósito inicial de cada Estado contratante no fundo 
citado acima, ou de sua participação no seu aumento será fixado pela Assem
bléia de acordo com princípio semelhante aos previstos no parágrafo 5) b). 

cJ As modalidades do depósito serão determinadas pela Assembléia por 
proposta do Diretor-Geral e depois de consultado o Comitê de Coordenação 
da Organização. 

d) Todos os depósitos serão proporcionais aos montantes depositados 
por cada Estado contratante, levando-se em conta as datas desses depósitos. 

8) a) O acordo de sede concluído com o Estado no território do qual 
a Organização tem sua sede prevê que·, se o fundo rotativo for insuficiente, 
esse Estado concedrá adiantamentos. O montante desses adiantamentos e as 
condições em que os mesmos são concedidos serão objeto, em cada caso, de 
acordos separados entre o Estado ·em causa e a Organização. Enquanto 
estiver comprometido a conceder adiantamentos esse Estado disporá, "ex 
officio" de um assento na Assembléia e no Comitê Executivo. 

b) O Estado a que se refere a alínea a) e a Organização, terão, cada 
qual. direito de declarar o compromisso de conceder adiantamentos por 
meio de aviso escr~to. A declaração terá efeito três anos após o fim do 
ano durante o qual ela foi notificada. 

9) O exame das contas será determinado, de acordo com as modalidades 
previstas pelo regulamento financeiro, por um. ou vários Estados cgntra
tantes ou por fiscais externos. Serão, com o seu consentimento, designados 
pela Assembléia. 

ARTIGO 58 
Regulamento de execução. 

1) O ·Regulamento de execução, anexo ao presente Tratado, contém 
regras relativas: 

i) a questões a respeito das quais o presente Tratado reporta 
expressamente ao ·Regulamento de execução ou estabelece expres .. 
samente que constituam ou constituirão objeto de prescrições; 

iiJ a qualquer requisito, assunto ou procedimento de ordem 
administrativa; 

iii) a qualquer pormenor útil à execução das disposições deste 
Tratado. 

2) a) A Assembléia poderá modificar o Regulamento de execução. 

b) Ressalvado o parágrafo 3), as modificações exigirão a maioria de 
três quartos dos votos expressos. 
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3) a) O Regulamento de execução especificará. as regras Que só pode
rão ser modificadas: 

i) por decisão unânime; ou 

ii) se não houver surgido qualquer desacordo quer de parte 
de um dos Estados contratantes cuja Repartição nacional funcione 
como Administração encarregada da pesquisa internacional ou do 
exame preliminar internacional, quer, quando uma tal Administra
ção for uma organização intergovernamental, de parte do Estado 
contratante membro dessa organização com mandato dos demais 
Estados-membros reunidos no organismo competente dessa orga
nização, especificamente para esse fim. 

b) A fim de que qualquer uma dessas regras possa ser eximida no 
futuro das exigências determinadas, será necessário que as condições esta
belecidas na alínea a) i) ou a) ii) tenham sido preenchidas. 

c) A fim de que qualquer regra possa ser incluída no futurei em que 
uma ou outra categorias mencionadas na alínea a) , será necessário um 
consentimento unânime. 

4) O Regulamento de execução determinará que o Diretor-Geral baixe 
Instruções Administrativas sob o controle da Assembléia. 

5) E.m caso de discrepância entre o texto do Tratado e o do Regula
mento de execução, prevalecerá o primeiro. 

OAPíTULO VI 

Divergências 

ARTIGO 59 

Divergências 

Ressalvado o artigo e4.5) qualquer divergência entre dois ou mais 
Estados contratantes a respeito da interpretação ou a aplicação do presente 
Tratado e do Regulamento de execução que não seja resolvida por meio 
de negociação, poderá ser levada por qualquer um dos Estados em causa 
à Corte Internacional de Justiça por meio de petição, de acordo com os 
Estatutos da Corte, a menos que os Estados em causa concordem com 
outra forma de solução. O E3critório Internacional será noti-ficado pelo 
Estado contratante requerente C:a ct:v.::r,5Jncia submetida à Corte, assim 
informando os demais Estados contratant-es. 

CAPíTULO VII 

Revisão e Modificações 

ARTIGO 60 

Revisão do Tratado 

1) O present•e Tratado pod-erá sofrer revisães periódicas, por meio de 
conferências especiais dos Estados contratantes. 

2) A convocação de uma conferência de revisão será d~cfdfda pela 
Assembléia. 

3) Qualquer organização intergovernamental nDmeada como Admi
nistração encarregada da pesquisa internacional ou como Administração 
encarregada do exame preliminar internacional será admitida a qualquer 
conferência de revisão na qualidade de observadora. 
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4) Os artigos 53.5), 9) e 11J, 54, 55.4) a 8), 56 e 57 poderão ser modi
ficados quer por uma conferência de reviSão, quer de acordo com as dispo
sições do artigo 611. 

ARTIGO fl.1 

Modificação de certas disposições do Tratado 

1) a) Proposta de modificação dos artigos 53.5), 9) e 11), 54, 55.4) 
a 8) , 56 e 57 poderão ser apresentadas por qualquer Estado-membro da 
Assembléia, pelo Comitê Executivo ou pelo Diretor-Geral. 

b) Essas propostas serão comunicadas pelo Diretor-Geral aos Estados 
contratantes, pelo menos seis meses antes de serem submetidas ao exame 
da AsSembléia. 

2) a) Qualquer modificação dos artigos a que se refere o parágrafo 1), 
será adotada pela AsSembléia. 

b) A adoção requerirá três quartos dos votos expressos. 

3) a) Qualquer modificação dos artigos a que se refere o parágrafo ll 
entrará em vigor um mês d·epois de recebidas pelo Diretor-Geral as noti
ficações por escrito de aceitação, decidida de acordo com os respectivos 
regulamenOOs constitucionais, por parte de três quartos do:; E3tados que 
eram membros da Assembléia na ocasião em que a modificação foi adotada. 

b) Qualquer modificação desses artigos assim aceita obriga todos os 
Estados que forem membros da Assembléia na ocasião em que a modifi
cação entrar em vigor, ficando entendido que qualquer modificação que 
aumente as obrigações financeiras dos Estados contratantes não obriga 
senão aqueles dentre eles que comunicaram SU:l aceitação da dita modi
ficação. 

c) Qualquer modificação aceita de acordo com a alínea a) obriga todos 
os Estados que se tornarem membros da Assembléia depois da data em 
que a modificação entrou em vigor de acordo com a alínea a). 

CAPiTULO VIII 

Disposições Finais 

AR'I'lGO 62 

Modalidades segundo as quais os Estados poderão participar do Tratado 

1) Qualquer Estado-membro da União Internacional para Proteção 
da Propriedade Industrial poderá participar do presente Tratado por meio 
de: 

i) sua assinatura seguida do depósito de um instrumento de 
ratificação, ou 

ii) o depósito de um instrumento de adesão. 

2) Os instrumentos de ratificação ou adesão serão depositados junto 
ao Diretor-Geral. 

3) As di.3posições do artigo 24 do Ato de Estocolmo da Convenção de 
Paris para Proteção da Propriedade Industrial aplicar-se-ão ao presente 
Tratado. 
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4) O parágrafo 3) não pod·erá, em caso algum, ser interpretado como 
implicando o reconhecimento ou a aceitação tácita por qualquer dos Esta
dos contratantes da situação de fato de qualquer território ao qual o pre
sente Tratado se tenha tornado aplicável por um outro Estado contratante 
em virtude do citado parágrafo. 

ARTIGO 63 

1) a) Ressalvadas as disposições do parágrafo 3), o presente Tratado 
entrará em vigor três m'é!.ses depois que oito Estados hajam depositado 
seu.s instrumentos de ratificação ou de adesão, contanto, porém, que pelo 
menos quatro desses ~tactos preencham uma das condições seguintes: 

i) o número dos pedidos depositados no Estado em causa seja 
.superior a quarenta mil, de acordo com as estatísticas anuais mais 
recentes publicadas pelo Escritório Internacional; 

ii) os nacionais do Estado em causa ou as pessoas nele domi
ciliadas, conforme as estatísticas anuais mais recentes publicadas 
pelo Escritório Internacional, hajam depositado em um país estran
geiro, pelo menos mil pedidos; 

ii!J a Repartição nacional do Estado em causa haja recebido 
de nacionais de países estrang.eiros ou de pessoas domiciliadas em 
tais países, conforme as estatísticas anuais mais recentes publica
das pelo Escritório Internacional, pelo menos dez mil pedidos. 

b) Para os fins desta alinea, a expressão "pedido" não engloba os 
pedidos de modelos de utilidade. 

2) Ressalvado o parágrafo 3), qualqu·er Estado que não participar 
deste Tratado na ocasião da entrada em vigor como o preceitua o pará
grafo 1) estará obrigado por este Tratado três meses depois da data em 
que ele houver depositado seu in3trumento de ratificação ou de adesão. 

3) As disposições do Capitulo II e das regras correspondentes do Regi
mento de execução anexo ao pre.::·.:mt·e Tratado não são todavja aplicáveis 
senão na data em que três Estados que hajam preenchido pelo menos 
uma das condições enumeradas no parágrafo 1) tenham se tomado parti
cipantes deste Tratado, sem declarar, em obediência ao artigo 64.1), que 
não se consideram obrigados pelas disposições do Capítulo II. Essa data 
entretanto não poderá ser anterior à da entrada em vigor inicial, de acordo 
com o parágrafo 1). 

ARTIGO 64 

Ressalvas 

1) aJ Qualquer Estado poderá declarar não se considerar obrigado 
pelas disposiçõe.s do Capitulo II. 

b) Os Estados que fizerem uma declaração segundo a alínea a), não 
serão obrigados pelas disposições do Capítulo H e pelas disposições corres
pondentes do Regulamento de execução. 

2) a) Qualquer Estado que não houver feito uma declaração segundo 
o parágrafo 1) a) poderá declarar que: 

lJ não e.stá obrigado pelas dispos!çf>es do artigo 39.1J relativo 
à rem.essa de uma cópia do pedido internacional e de uma tradução 
(tal como é prescrita) deste último; 
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ii) a obrigação de suspender o processo nacional a que se refere 
o artigo 4Q não impede a publicação, por sua Repartição nacional 
ou por Intermédio desta última, do pedido internacional ou de uma 
tradução do mesmo, ficando, entretanto, entendido que es.se Estado 
não estará dl.spensado da.s obrigações prevista.s nos artigos 30 e 38. 

b) Os Estados que fizerem uma tal declaração não ficam obrigados 
senão ern conseqüência da mesma. 

3) a) Qualquer Estado poderá declarar que, no que lhe diz respeito, 
a publicação internacional de pedidos internacionais não é obrigatória. 

b) Quando, depois de expirado um prazo de dezoito meses contados 
da data de prioridade, o pedido Internacional não contiver senão a desig
nação de Estados que fizeram declarações de acordo com a alínea aJ, o 
pedido internacional não será. publicado conforme o artigo 21.2). 

C) No ca.so de aplicação das disposições da alínea b), o pedido Inter
nacional será, entretanto, publicado pelo Escritório Internacional: 

!) a pedido do depositante: de acordo com o Regulamento de 
execução; 

ii) quando um pedido nacional ou uma patente baseada no 
pedido Internacional forem publicados pela Repartição nacional de 
todo Estado designado que tenha feito uma declaração de acordo 
com a alínea a) ou em nome dessa Repartição, dentro de breve 
prazo depois dessa publicação, nunca porém antes de dezoito meses 
depois da data de prioridade. 

4) a) Qualquer Estado cuja legislação nacional reconheça as suas pa
tentes qualquer efeito sobre o estado da técnica a contar de uma data 
anterior à da publicação, mas não assimile, para os fins do estado da 
técnica, a data de prioridade reivindicada de acordo com a Oonv.enção 
de Paris para Proteção da Propriedade Industrial na data do depósito 
etetivo nesse Estado, poderá declarar que o depósito, fora de seu território, 
de um pedido internacional que o designe não :~erá assimilado a um depó
sito efetivo em seu território .para fins do estado da técnica. 

b) Qualquer Estado que tenha feito a declaração a que se refere a 
alinea a) não será, dentro deste limite, obrigado pelo artigo 11.3). 

c) Qualquer Estado que tenha feito a declaração mencionada na alí
nea a) deverá, ao mesmo tempo, declarar por escrito a data a partir da 
qual e as condições em que o efeito .sobre o estado da técnioa de qualquer 
pedido internacional que o d•e.signe se produzirá em seu território. Essa 
declaração poderá ser modificada a qualquer época por notificação ende
reçada ao Diretor-Geral. 

5) Qualquer Estado poderá declarar que não se considera obrigado 
pelo artigo 59. No que diz respeito a qualquer divergência entre um Thtado 
contratante que tenha feito uma tal declaração e qualquer outro Estado 
contratante, não serão aplicáveis as disposições do artigo 59. 

6) a) Qualquer declaração feita de acordo com o presente artigo deve
rá s·er por escrito. Poderá ser feita à época da assinatura do presente Tra
tado, na ocasião do depósito do in.strumento de ratificação ou de adesão, 
ou, salvo no caso .sobre o qual dispóe o parágrafo 5), posteriormente, a 
qualquer época, através de notificação endereçada ao Diretor-Geral. No 
caso da citada notificação, a declaração produzirá efeito seis meses após 
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a data dD recebimento da notificação pelo Diretor-Geral e não afetará os 
pedidos internacionais depositados antes de expirado esse período de seis 
meses. 

b) Qualquer declaração feita de acordo com o presente artigo poderá 
ser retirada a qualquer época por notificação endereçada ao Dir.etor-Geral. 
Tal retirada tomar-se-á efetiva três mes-es depois da data do recebimento 
da notHicação pelo Diretor-Geral e, quando se tratar da retirada de uma 
declaração segundo o dispõe o parágrMo 3), não afetará os pedidos Inter
nacionais depositados antes da eXpiração do prazo de três meses. 

7) N·enhuma ressalva, além das autorizadas nos parágrafos 1) a 5). 
será admitida pelo presente Tratado. 

ARTIGO 6·5 

Aplicação progressiva 

1). Se o acordo concluído com uma Administração encarregada da 
pesquisa internacional ou do exame preliminar internacional estipular, em 
caráter tran.sitórlo, um limite do número ou do tipo ele pedidos internacio
nais que essa Administração se comprometerá a proces.sar, a As:s.embléia 
tomarâ as medidas necessârias à aplicação progressiva do presente Tratado 
e do Regulamento de execução a determinadas categorias de pedidos in~r
naclonai.s. Essa disposição aplica~se também aos pedidos de pesquisa de 
tipo internacional, de acordo c<>m o arti.go 15.5). 

2) A Assembléia fixRl'á as datas a partir das quais, ressalvado o pará
grafo 1), o.s pedidos internacionais poderão ser depositados e os pedidos 
de exame preliminar internacional poderão ser apresentados. Essas datas 
não poderão ser posteriores ao sexto mês seguinte, segundo o caso, à entrada 
em vigor do presente TratadQ, de acordo com a.s disposições do artigo 63 .1), 
ou à aplicação do Capítulo II de acordo com o artigo 63.3). 

ARTIGO 66 

Denúncia 

1) Qualquer Estado contratante pcderá denunciar o presente Tratado, 
por notificação endereçada. ao Dlretor-Geral. 

2) A denúncia terá efeito seis mese3 depois da data do recebimento 
da notificação pelo Diretor-Geral. Essa denúncia. não alterará os e.feitos do 
pedido internacional no Estado que fiz·3r a denúncia, .se .for feita antes 
de expirado o periodo de seis meses, em qu-e foi feito o depooito do pedido 
e em que, se o Estado em causa foi eleito, a eleição foi efetuada. 

ARTIGO 67 

Assinatura e línguas 

1) a) O presente Tratado é assinado em uma umca via original nas 
linguas fmncesa e Inglesa, tendo os textos Igual valor. 

b) Textos oficiais serão determinados pelo Diretor-Geral depois de 
con.sultados os governos interessados, nas línguas alemã, espanhola, japo
nesa, portuguesa e russa, e nas outras línguas que a A.ssembléia venha a 
recomendar. 

2) O p-resente Tratado estará à disposição para assinaturas até 31 de 
Dezembro de 1970. 
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ARTIGO 68 

Funções do depositário 

1) A via original do presente Tratado, quando não estiver mais à 
dlspo.sição de asslnaturs.s, será depositada junto ao Dir.otor-Geral. 

2) O Diretor-Geral certificará o presente Tratado e transmitirá duas 
cópias do mesmo e do Regulamento de execução que lhe vai anexo aos 
governos de todos os Estados participantes da Convenção de Paris para 
Prot.eção da Propriedade Industrial e, a pedido, ao governo de qualquer 
outro Estado. 

3) O Dlretor-Geral mandará registrar o presente Tratado no Secre
tariado da Organização ds.s Nações Unidas. 

4) O Dlretor-Geral certificará qualquer modificação do presente Tra
tado e do Regulamento de execução e transmitirá duas cópias das mesmas 
aos governos de todos os Estados contratantes e, a pedido, ao governo de 
qualquer outro Estado. 

ARTIGO 69 

Notificw;ões 

O Dlretor-Geral notificará aos governos de todos os Estados partici
pantes da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial: 

1) a.s assinaturas apostas de acordo com o artigo 62; 

ii) o depósito dos instrumentos de ratificação ou de adesão de 
aoordo com o artigo 62; 

lliJ a data da entrada em vigor do presente Tratado e a data 
a partir da qual o Capítulo II será aplicável de acordo com o 
artigo 6'3 .3J; 

lvJ as declarações feitas em virtude do artigo 64.1) a 5J: 

vJ as retiradas feitas em virtude do artigo 64.6) bl; 

vi) as denúncias recebidas em obediência ao artigo 66; 

vill as declarações feitas .em virtude do artigo 31.4). 

REGULAMENTO DE EXECUÇAO 
DO TRATADO DE COOPERAÇAO EM MATÉRIA DE PATENTES 

íNDICES DAS REGRAS' 

Parte A: Regras Introdutórias 
Regra 1: Expressões abreviadas 
Regra 2: Interpretação de certas palavras 

Parte B: Regras Relativas ao Capítulo I do Tratado 

Regra 3: Requerimento (formulário) 
Regra 4: Requerimento (conteúdo) 
Regra 5: Descrição 
Regra 6: Reivindicações 
Regra 7: Desenhos 

• Este índice é incluído a fin::. de facUltar a co:;.sulta do texto. O o::-:g:Jnal não pos>ul 
um tnd.ice. 
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Regra 8: Resumo 
~gra 9: Expressões, etc., que não deverão ser utillzadas 
Regra 10: Terminologia e sinais 
Regra 11: Condições materiais do pedido internacional 
Regra 12: Língua do pedido internacional 
Regra 13: Unidade da invenção 
Regra 14: Taxa de transmissão 
Regra 15: Taxa internacional 
Regra 16: Taxa de pesqUl.:;a. 
Regra 17: Documento de prioridade 
Regra 18: Depositante 
Regra 19: Repartição receptora competente 
Regra 20: Recebimento do pedido internacional 
Regra 21: Preparo de cópias 
Regra 22: Transmissão da via original 
R.egra 23 : Transmissão da cópia de pesqUisa 
Regra 24: Recebimento da via original pelo Escritório Internacional 
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Regra 25: Recebimento da cópia de pesquisa pela Administração encarregada 
da pesquisa internacional 

Regra 26: Controle e correção de certos elementos do pedido intemaelonal 
Regra 27: Falta de pagamento de taxas 
Regra 28: Falhas notadas pelo Escritório Interna.cional ou pela AdministraçA.o 

encarregada da pesquisa internacional 
Regra 29: Pedidos internacionais ou designações considerados como retirados 

no sentido do artigo 14.1), 3) ou 4) 
Regra 30: Prazo a que se refere o artigo 14.4) 
Regra 31: Cópias a que se refere o artigo 13 
Regra 32: Retirada do pedido internacional ou de designações 
Regra 33: Estado da técnica pertinente para fins da pesquisa internacional 
Regra 34: Documentação mínima 
Regra 35: Administração competente encarregada da pesqUisa internacional 
Regra 36: Exigências mínimas para as Administrações encarregadas de pes-

quisa internacional 
Regra 37: Título omisso ou defeituoso 
Regra 38: Resumo omisso ou defeituoso 
Regra 39: Matéria a que se refere o artigo 17.2)a)D 
Regra 40: Falta de unidade da invenção (pesquisa internacional) 
Regra 41: Pesquisa de tipo internacional 
Regra 42: Prazo para a pesquisa internacional 
Regra 43: Relatório de pesquisa internacional 
Regra 44: Transmissão do relatório de pesquisa internacional, etc. 
Regra 45: Tradução do relatório de pesquisa internacional 
Regra 46: Emenda das reivindicações junto ao Escritório Internacional 
Regra 47: Comunicação às Reparti~ões designadas 
Regra 48: Publicação internacional 
Regra 49: Línguas das traduções e montante das taxas conforme o artigo 

22.1) e 2) 
Regra 50: Faculdade a que se refere o artigo 22.3) 
Regra 51: Revisão por Repartições designadas 
Regra 52: Emenda das reivindicações, da descrição e dos desenhos junto às 

Repartições designadas 

lP arte C: Regras Relativas ao Capttulo II do Trata4o 

Regra 53: Pedido de exame preliminar internacional 
Regra 54: Depositante autorizado a apresentar wn pedido de exame prelimi

minar internacional 
Regra 55: Línguas <exame preliminar internacional) 
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Regra 56: Eleições ulteriores 
Regra 57: Taxa de execução 
Regra 58: Taxa de exame prellmin&r 
Regra 59: Administração competente encarregada do exame prelimina.r inter

nacional 
Regra 60: Certas falhas no pedido de exame preliminar internacional ou na.s 

eleições 
Regra 61: Notificação do pedido de exame preliminar internacional e dM 

eleições 
Regra 62: Cópia para a Administração encarregada do exame preliminar i.Jl

ternacional 
Regra 63: Exigências mínimas para ru:; Administrações encarregadas do exame 

preliminar internacional 
Regra 64: Estado da técnica para efeito do exame preliminar internacional 
Regra 65: Atividade inventiva ou não-evidência 
Regra 66: Processamento na Administração encarregada do exame preliminar 

internacional 
Regra 67: Matérta a que se refere o artigo 34.4)a}i) 
Regra 68: Falta de unidade da invenção (exame preliminar internacional) 
Regra 69: Prazo para o exame preliminar internacional 
Regra 70: Relatório de exame preliminar internacional 
Regra 71: Transmissão do relatório de exame preliminar internacional 
Regra 72: Tradução do relatório de exame preliminar internacional 
Regra 73: Comunicação do relatório de exame preliminar internacional 
Regra 74: Tradução e transmissão dos anexos ao relatório de exame preli

minar internacional 
Regra 75: Retirada do }>edido Internacional, do pedido de exame preliminar 

internacional ou de eleições 
Regra 76: Linguas das traduções e montantes das taxas de acordo com o 

artigo 39 .ll ; Tradução do documento de prioridade 
Regra 77: Faculdade a que se refere o artigo 39.1)bJ 
Regra 78: Emenda das reivindicações, da descrição e dos desenhos junto às 

Repartições eleitas 

Parte D: Regras Relativas ao Capitulo III do Tratado 

Regra 79: Calendário 
Regra 80: Cálculo dos prazos 
Regra 81: Modificações dos prazos fixados pelo Tratado 
Regra 82: Irregularidades no serviço postal 
Regra 83: Direito de exercer junto as Administrações internacionais 

Parte E: Regras Relativas ao Capitulo V do Tratado 

Regra- 84: Despesas das delegações 
Regra 85: Falta de quorum na Assembléia 
Regra 86: Gazeta 
Regra 87: Cópias de publicações 
Regra 88: Modificação do Regulamento de execução 
Regra 89: Instruções Administrativas 

Parte F: Regras Relativas a Vários CapUulos do Tratado 

Regra 90: Representação 
Regra 91: Erros evidentes de transcrição 
Regra 92: Correspondência 
Regra 93: Processo e registras 
Regra 94: Remessa de cópias pelo Escritório Internacional e pela Adminis

tração encarregada do exame preliminar internacional 
Regra 95: Disponibilidade de traduções 
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PARTE A 
Regras Introdutórias 

REGRA 1 
Expressões abreviadas 

1.1 Sentido das expressões Abreviadas 
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a) No sentido que lhe empresta o presente Regulamento de execução, 
deve~se entender por "Tratado" o Tratado de Cooperação em Matéria de 
Patentes. 

b) No sentido que lhe empresta o presente Regulamento de execução, 
as expressões "Oapítulo" e "artigo" significam o capitulo ou o artigo In
dicado do Tratado. 

2.1 c•nepositante" 

REGRA 2 
Interpretação de certas palavras 

Toda. vez que a palavra "depositante" for utilizada, deverá ser com
preendida como significado igualmente o mandatário ou outro represen
tante do depositante, a menos que o contrário decorra claramente do teor 
ou da natureza da disposição ou do contexto em que tal palavra é uti
lizada, como é o caso, particularmente. quando a disposição se refere ao 
domicílio ou à nacionalidade do depositante. 

2 . 2 "M andatdrlo" 

Toda vez que a palavra "mandatário" for utilizada, deverá ser com
preendida como significando toda pessoa autorizada a exercer, junto às 
OOrnlnistrações intemacionais, da maneira definida pelo artigo 49; a me
nos que o contrário decorra claramente do teor ou da natureza d3. dis
posição ou do contexto em que tal palavra é utilizada, ela deverá ser 
compreendida como significando igualmente, o representante comum 
mencionado na regra 4.8. 

2.3 "Assinatura'1 

Toda vez que a palavra "assinatura" for utilizada, deverá ficar com
preendido que se a legislação nacional da Repartição receptora ou da 
Administração competente encarregada da pesquisa internacional ou do 
exame preliminar interrnacional e:Kigir a utilização de um selo em lugar 
da assinatura, a palavra "assinatura" signiflca "selo" para todos os fins 
dessa Repartição ou Administração. 

PARTE B 
Regras Relativas ao Capítulo I do Tratado 

REGRA 3 
Requerimento (formulário) 

3 .1 Formulário impresso 

O requerimento deverá ser feito em um fonnulário impresso. 

3 . 2 Disponibtltdade de formulários 

Exemplares de formulários impressos serão fornecidos gratuitamente 
aos depositantes pelas Repartições receptoras ou se estas assim o deseja
rem pelo Escritório Internacional. 
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3 . 3 Lista de controle 

a) O formulário impresso conterá uma lista de controle que, uma vez 
preenchida, revelará: 

ll o número total de folhas que constituem o podido inter
nacional e o número das folhas de cada elemento desse pedido (re
querimento, descrição, reivindicações, desenhos, resumo); 

ii) se ao pedido internacional, tal como foi depositado, foram 
juntados ou não wna procuração (isto é, um documento nomeando 
um mandatário ou um representante co·mum), um documento de 
prioridade, um recibo relativo a taxas pagas ou um cheque para 
pagamento de taxas, um relatório de pesquisa internacional ou 
um relatório de pesqui.sa do tipo internacional, um doeumento 
tendo por objeto provar que o depositante tem os direitos do in
ventor, assim como qualquer outro documento (a ser especificado 
na lista de controle): 

iii) o número da ilustração dos desenhos que o depositante 
propõe qu-e acompanhe o resumo quando este for publicado na 
páglna de cobertura da brochura e na Gazeta; em casos excep
cionais o depositante poderá propJr a publicação de mais de uma 
ilustração. 

b) A lista de controle deverá ser preenchida pelo depositante, mas caso 
deixe de fazê-lo, a Repartição receptora a preencherá, ela própria, fazendo 
as anotações cabíveis; entretanto a R-epartição receptora não ínscreverâ 
o número mencionado na alínea a) iii). 
3 .4 Detalhes 

Sob ressalva da regra 3.3, os detalhes do- formulário impresso serão 
prescritos pelas InStruções Administrativas. 

REGRA 4 

Requerimento (conteúdo! 

4.1 Conteúdo obrigatório e conteúdo facultativo; Assinatura 

a) O requerimento deverá conter: 
ll uma petição; 
ii) o titulo da invenção; 
lill indicações relativas ao depositante e, quando for o caso, 

ao mandatário; 
ivl a designação de Estados; 
v) indicações a respeito do inventor, quando a legislação na

cional de pelo menos um Estado designado determinar que o nome 
do inventor seja fornecido ao ser depositado um pedido nacional. 

b) O requerimento deverá conter quando for o caso: 
il uma reivindicação de prioridade; 
ii) uma referência a uma pesquisa internacional anterior ou 

a qualquer pesquisa anterior de tipo internacional; 
iü) uma seleção de certos tipos de proteção; 
ivl Indicação de que o depositante deseja obter uma patente 

regional e o nome dos Estados designados para os quais deseja 
obter uma tal patente; 
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v) uma referência a um pedido principal ou a uma patente 
principal. 

c) O requerimento poderá conter indicações a respeito do inventor 
desde que a legislação nacional de nenhum Estado designado determine 
que o nome do inventor seja fornecido na ocasião do depósito de um 
pedido nacional. 

d) O requerimento deverá ser assinado. 

4.2 Petição 

fl petição deverá ser do teor c redigida de preferência como a seguir: 
"O abaixo assinado solicita que o presente pedido internacional seja 

processado de acordo com o Tratado de Cooperação em Matéria de Pa
tentes." 

4. 3 Título da invenção 

O título da invenção deverá ser breve (conter de preferência de duas 
a sete palavras quando for elaborado em, ou traduzido para o inglês) e 
preciso. 

4 4 N ames e endereços 

a) Os nomes das pessoas físicas deverão ser indicados pelos seus nomes 
e sobrenomes, estes últimos precedendo os primeiros. 

b) Os nomes das pessoas jurídicas deverão ser indicados por suas de
signações oficiais completas. 

c) Os endereços deverão ser indicados de acordo com as exigências 
usuais tendo em vista uma rápida entrega postal no endereço indicado 
e deverão sempre conter todas as unidades administrativas pertinentes, 
inclusive o número do prédio, caso exista um. Caso a legislação nacional 
do Estado designado não exija a indicação do número do prédio, o fato 
de não ser indicado esse número não terá efeito nesse Estado. lt aconse
lhável mencionar o endereço telegráfico e de telex e o número de telefone 
quando os houver. 

d) Apenas um endereço será necessário em relação a cada depositante, 
inventor ou mandatário. 

4. 5 Depositante 

a) O requerimento deverá indicar o nome, o endereço, a nacionalidade 
e o domicílio do depositante ou, se houver vários depositantes, de cada 
um deles. 

b) A nacionalidade do depositante deverá ser indicada pelo nome do 
Estado de que for natural. 

c) O domicílio do depositante deverá ser indicado pelo nome do Estado 
em que tiver seu domicílio. 

4. 6 Inventor 

a) Nos casos estipulados pela regra 4.1 a) V) o requerimento devera 
indicar o nome e o endereço do inventor ou, caso haja vários inventores, 
de cada um deles. 

b) Se o depositante for o inventor, em lugar da indicação mencionada 
na alínea a), o requerimento deverá conter uma declaração a esse respeito 
ou repetir o nome do depositante no espaço reservado à indicação do 
inventor. 
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c) Em relação a Estados designados diferentes, o requerimento poderá 
indicar pessoas düerentes, como inventores, quando as exigências das le
gislações nacionais desses Estados divergirem a esse respeito. Nesse caso, 
o requerimento deverá conter uma declaração separada para cada Estado 
designado ou para cada grupo de Estados designados em que uma deter
minada pessoa ou a mesma pessoa, deva ser considerada como sendo o 
inventor, ou ainda em que determinadas pessoas, ou as mesmas pessoas, 
devam ser consideradas como os inventores. 

4. 7 Mandatário 

Se houver designação de mandatários, o requerimento deverá decla
rá-lo e indicar o nome e o endereço dos mesmos. 

4. 8 Representação de vários depositantes sem mandatário comum 

a) Se houver mais de um depositante e se o requerimento não indicar 
um mandatário como representante de todos os depositantes ("mandatário 
comum"), o requerimento deverá designar como representante comum a 
todos os depositantes, um dos depositantes autorizado a depositar um 
pedido internacional de acordo com o artigo 9. 

b) Se houver mais de um depositante e se o requerimento não indicar 
um mandatário para representar todos os depositantes e não designar 
um dos depositantes, de acordo com a alínea a), o depositante mencionado 
em primeiro lugar no requerimento como autorizado a depositar um pedido 
internacional, de acordo com o artigo 9, será considerado como o repre
sentante comum. 

4. 9 Designação de Estados 

Os Estados contratantes deverão ser designados pelos seus nomes, no 
requerimento. 

4 .lO Reivindicação de Prioridade 

a) A declaração mencionada no artigo 8.1) deverá ser feita no re
querimento; consiste em uma declaração de reivindicação da prioridade 
de um pedido anterior e deverá indicar: 

i) quando o pedido anterior não for um pedido regional ou 
internacional, o nome do pais cm que foi depositado; quando o 
pedido anterior for um pedido regional ou internacional, o nome 
do país ou dos países para os quais houver sido depo~itado; 

ii) a data em que foi depositada; 

iii) o número do depósito; e 

iv) quando o pedido anterior for um pedido regional ou in
ternacional, a Repartição receptora ou a organização intergover
namental em que foi depositado. 

b) Se o requerimento não indicar ao mesmo tempo: 

i) o nome do pais em que o pedido anterior foi depositado, 
quando este último não for um pedido regional ou internacional 
ou, quando o pedido anterior for um pedido regional ou interna
cional, o nome de pelo menos um pais em que foi depositado, e 

ii) a data do depósito, a reivindicação de prioridade, para os 
fins do processo, tal como estipulado pelo Tratado, será considerada 
como não havendo sido apresentada. 
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c) Se o número do pedido anterior não estiver indicado no pedido 
mas for comunicado pelo depositante ao Escritório Internacional antes 
de expirados 16 meses contados a partir da data de prioridade, esse número 
será considerado por todos os Estados designados como tendo sido comu
nicado em tempo hábil. Se for comunicado depois de expirado esse prazo, 
o Escritório Internacional informará ao depositante e às Repartições de
signadas a data em que esse número lhe foi comunicado. O Escritório 
Internacional indicará essa data na publicação internacional do pedido 
internacional ou, se esse número não lhe houver sido comunicado até a 
data dessa publicação, indicará tal fato na publicação internacional. 

d) Se a data do depósito do pedido anterior, tal como consta do 
requerimento, for mais de um ano anterior à data do depósito interna
cional, a Repartição receptora ou, na falta desta, o Escritório Internacional 
sollcitará ao depositante a requerer quer o cancelamento da declaração 
apresentada em obediência ao artigo 8.1), quer, caso a data do pedido 
anterior haja sido indicada de forma errônea, a correção da data assim 
indicada. Se o depositante deixar de assim proceder dentro do prazo de 
um mês a contar da data da solicitação, a declaração feita em virtude 
da disposição do artigo 8 .1) será cancelada ex officio. A Repartição re
ceptora que efetuar a correção ou o cancelamento, disso notificará o 
depositante e, se já houverem sido remetidas cópias do pedido interna
cional para o Escritório Internacional e à Administração encarregada da 
pesquisa internacional, tal notificação será também feita ao dito Escri
tório e à dita Administração. Caso a correção ou o cancelamento seja 
feito pelo Escritório Internacional, este notificará de acordo ao depositante 
e à Administração encarregada da pesquisa internacional. 

e) No caso de reivindicações de prioridade de vários pedidos anterio
res, as alíneas a) a d) aplicar-se-ão a cada um deles. 

4.11 Referência a uma pesquisa internacional anterior ou a uma pesquisa 
anterior de tipo internacional 

se uma pesquisa internacional ou uma pesquisa de tipo internacional 
houver sido solicitada com base em um pedido nacional, de acordo com 
o artigo 15.5), o requerimento poderá indicar esse fato e identificar o 
pedido (ou sua tradução, conforme o caso), indicando seu país, sua data 
e seu número, e identificar esse pedido de pesquisa indicando sua data e, 
caso disponível, o seu número. 

4 .12 Seleção de certos tipos de proteção 

a) Se o depositante desejar que o seu pedido internacional seja pro
cessado em qualquer Estado designado, não como um pedido de patente 
mas como um pedido de concessão de qualquer um dos demais tipos de 
proteção especificados no artigo 43, assim deverá especificar no requeri
mento. Para os fins desta alínea, o artigo 2.11) não será aplicável. 

b) No caso previsto no artigo 44, o depositante deverá indicar os dois 
tipos de proteção desejados ou se for o caso, o tipo de proteção requerido 
em primeiro lugar e o requerido como subsidiário. 

4.13 Identificação do pedido principal ou da patente principal 

Se o depositante desejar que seu pedido internacional seja processado 
em qualquer Estado designado, como um pedido de patente ou certificado 
de adição, um certificado de autor de invenção adicional, ou um certificado 
de utilidade adicional, deverá identificar o pedido principal, a patente 
principal, o certificado de autor de invenção principal ou o certificado de 
utllldade principal ao qual, caso seja concedido, se referirá a patente ou 
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o certificado de adição, o certificado de autor de invenção adicional ou 
o certificado de utilidade adicional. Para os fins da presente alinea, o 
artigo 2. ii) não será aplicável. 

4.14 "Continuation" ou "Continuation in part" 

Se o depositante desejar que seu pedido internacional seja processado, 
em qualquer Estado designado, como um pedido de "Continuation" ou 
"Continuation in part" de um pedido anterior, deverá declará-lo no re
querimento e identificar o pedido principal em causa. 

4.15 Assinatura 

O requerimento deverá ser assinado pelo depositante. 

4.16 Transliteração ou tradução de certas palavras 

a) Sempre que um nome ou um endereço não forem escritos em carac
teres latinos, deverão ser igualmente reproduzidos, quer por transliteração, 
quer por tradução em inglês, em caracteres latinos. Caberá ao depositante 
decidir que palavras serão meramente transliteradas e quais as que serão 
traduzidas. 

b) O nome de qualquer pais que não for escrito em caracteres latinos, 
deverá ser também escrito em inglês. 

4.17 Exclusão de indicações adicionais 

a) O requerimento não deverá incluil qualquer indicação além da
quelas especificadas nas regras 4.1 a 4 .16. 

b) Se o requerimento contiver indicações além daquelas especificadas 
nas regras 4 .1 a 4 .16, a Repartição receptora suprimirá ex-oficio as indi
cações adicionais. 

REGRA 5 

Descrição 

5.1 Maneira de redigir a descrição 

a) A descrição deverá inicialmente indicar o título da invenção tal 
como consta no requerimento, além de: 

i) precisar o ramo técnico a que se refere a invenção; 

ii) indicar a técnica anterior que, no entender do depositante, 
possa ser considerada útil à compreensão, à pesquisa e ao exame 
da invenção e, de preferência, citar os documentos que reflitam a 
técnica anterior; 

iii) divulgar a invenção. tal como foi reivindicada, em termos 
que permitam a compreensão do problema técnico (mesmo que este 
não seja expressamente designado como tal) e de sua solução, e 
expor os efeitos vantajosos da invenção, caso os haja, em relação 
à técnica anterior; 

iv) descrever brevemente as ilustrações contidas nos desenhos, 
caso as haja; 

v) expor pelo menos a melhor maneira considerada pelo de
positante de executar a invenção reivindicada; isto deverá ser feito 
por meio de exemplos, quando forem adequados, e de referências 
aos desenhos, quando os houver; caso a legislação nacional do Es
tado designado não exija uma exposição da melhor maneira de 
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executar a invenção, mas se contente com a descrição de uma ma
neira qualquer de executá-la (seja essa maneira a melhor ou não 
que se possa considerar), o fato de não expor a melhor maneira 
considerada não terá efeito nesse Estado; 

vi) indicar de maneira explicita, quando não resultar evidente 
da descrição ou da natureza da invenção, a maneira pela qual a in
venção poderá ser explorada, produzida e utilizada pela indústria 
ou, se poder ser apenas utilizada, a maneira pela qual poderá sê-lo; 
a expressão "indústria" deverá ser considerada em seu sentido mais 
lato, como na Convenção de Paris para Proteção da Propriedade 
Industrial. 

b) A maneira e a ordem especificadas na alínea a) deverão ser obede
cidas a não ser que, em virtude da natureza da invenção, outra maneira e 
outra ordem diversas facultem melhor compreensão e uma apresentação 
mais econômica. 

c) Ressalvada a alínea b) cada um dos elementos a que se refere a 
alínea a) deverá ser de preferência precedido por um título apropriado, 
de acordo com as recomendações constantes das Instruções Administrativas. 

REGRA 6 

Reivindicações 

6.1 Número e numeração das reivindicações 

a) O número das reivindicações deverá ser razoável, levando-se em 
conta a natureza da invenção reivindicada. 

b) Caso haja várias reivindicações, estas deverão ser numeradas con
secutivamente em algarismos árabes 

c) O sistema de numeração, no caso de emenda das reivindicações, 
será especificado nas Instruções Administrativas. 

6. 2 Referências a outras partes do pedido internacional 

a) Exceto quando absolutamente necessário, as reivindicações não se 
deverão basear, no que diz respeito às características técnicas da invenção, 
em referências à descrição ou aos desenhos. Não se deverão basear, par
ticularmente, em referências tais como: "como descrito na parte.. . da 
descrição", ou "como representado pela ilustração ... dos desenhos". 

b} Quando o pedido internacional contiver desenhos, as característi
cas técnicas mencionadas na.s reivindicações deverão ser de preferência 
acompanhadas por sinais de referência pertinentes dos desenhos. Quando 
utilizados, os sinais de referência deverão ser preferivelmente colocadoi:> 
entre parênteses. Se os sinais de referência não facilitarem particularmente 
uma compreensão mais rápida da reivindicação, deverão ser omitidos. Os 
sinais de referências poderâo ser retirados por uma Repartição designada, 
para efeito de publicação por essa Repartição. 
6 . 3 Maneira de redigir as reivindicações 

a) A definição da matéria para a qual é solicitada a proteçã.o deverá 
ser feita em termos de características técnicas da invenção. 

b) Sempre que for conveniente, as reivindicações deverão conter: 

i) uma declaração indicando as características técnicas da in
venção necessárias à definição da matéria reivindicada, mas que, 
em combinação, constituam parte do estado da técnica: 
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ii) uma parte caracterizante - precedida pelas palavras "ca
racterizado em", "caracterizado por", ou "o aperfeiçoamento com
preende", ou quaisquer outras palavras no mesmo teor - expondo 
de forma concisa as características técnicas que, juntamente com 
as características mencionadas em i), se desejar proteger. 

c) Caso a legislação nacional do Estado designado não exija que as 
reivindicações sejam redig:das da forma prevista na alínea b), o fato de 
não estarem as reivindicações redigidas dessa maneira não terá efeito nesse 
Estado, desde que as reivindicações hajam sido redigidas de maneira con
forme à legislação nacional desse Estado. 

6. 4 Reivindicações dependentes 

a) Qualquer reivindicação que compreenda todas as características de 
uma ou de vária.s reivindicações (reivindicação de fonna dependente, da
qui por diante chamada de "reivindicação dependente") deverá conter uma 
referência, de preferência no princípio, a essa outra reivindicação ou a 
essas outras reivindicações, quando então deverá especificar as caracte
rísticas adicionais reivindicadas. Qualquer reivindicação dependente que se 
referir a mais de uma outra reivindicação ("reivindicação dependente múl
tipla") só se referirá a essas reivindicações como uma alternativa. Reivin
dicações dependentes múltiplas não âeverão servir de base a qualquer outra 
reivindicação dependente múltipla. 

b) Qualquer reivindicação dependente deverá ser compreendida como 
incluindo todas as limitações contidas na reivindicação à qual ela se refe ... 
re ou caso a reivindicação dependente seja uma reivindicação dependente 
múltipla, todas as limitações contidas na reivindicação particular a que 
ela se refere. 

c) Todas as reivindicações dependentes que se referirem a uma rei
vindicação anterior única e todas as reivindicações dependentes que se 
referirem a várias reivindicações anteriores deverão ser agrupadas tanto 
quanto, e de maneira mais prática possível. 

6 . 5 Modelos de Utilidade 

Qualquer Estado designado em que a concessão de um modelo de uti
lidade for requerida por um pedido internacional poderá aplicar, em lugar 
das regras 6.1 a 6.4, em relação aos assuntos a que estes se referem, as 
disposições de sua legislação nacional no que diz respeito a modelos de 
utilidade e assim que o processo do pedido internacional houver sido ini
ciado nesse Estado, desde que ao requerente seja concedido um prazo de 
pelo menos 2 meses a contar da expiração do prazo estipulado pelo arti
go 22 para que adapte seu pedido às exigências das referidas disposições 
da legislação nacional. 

REGRA 7 

Desenhos 

7 .1 Gráficos das operações e diagramas 

os gráficos das operações e os diagramas serão considerados como 
desenhos. 

7.2 Prazo 

o prazo mencionaC.o no artigo 7 .2) ii) deverá ser razoável levando-se 
em conta as circunstâncias do caso em espécie, não devendo nunca ser 
inferior a dois meses contados a partir da data do convite escrito a pro
ceder ao depósito de desenhos ou desenhos adicionais, em obediência à dis
posição em questão. 
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REGRA 8 

Resumo 

8.1 Conteúdo e forma do resumo 

a) O resumo deverá compreender: 

399 

1) um sumário da exposição tal como consta da descrição, das 
reivindicações e de todos os desenhos; o sumário deverá indicar o 
ramo técnico ao qual pertence a invenção e deverá ser redigid.o de 
forma a permitir uma compreensão clara do problema técnico, da 
essência da solução desse problema por meio da invenção e do 
uso principal ou dos usos principais da invenção~ 

ii) quando tor o caso, a fórmula química que, entre todas as 
fórmulas constantes do pedido Internacional, melhor caracterize 
a invenção. 

b) o resumo deverá ser tão conciso quanto a exposição o permitir (de 
preferência de 50 a 150 palavras quando for elaborado em, ou traduzido 
para o inglês) . 

c) O resumo não deverá conter declarações relativas aos méritos ou 
.ao valor alegados da invenção reivindicada, nem a suas supostas apU
cações. 

d) Cada uma das principais características técnicas mencionadas no 
resumo e ilustradas por um desenho constante do pedido internacional 
deverá ser acompanhada por um sinal de referência colocado entre pa
rênteses. 

8. 2 Falta de indicação da ilustração a ser publicada com o resumo 

Se o depositante deixar de forn€cer a indicação a que se refere a re
gra 3.3 a) iii) ou se a Administração encarregada da pesquisa internacio
nal julgar que uma ilustração ou ilustrações dentre todas as ilustrações 
de todos os desenhos poderá caracterizar melhor a invenção do que aquela 
ou aquelas apresentadas pelo depositante, ela indicará qual a ilustra
ção ou ilustrações em questão. As publicações feitas pelo Escritório Inter
nacional utilizarão então a Ilustração ou as Ilustrações assim Indicadas 
pela Administração encarregada da pesqUisa internacional. Em caso con
trário, a ilustração ou a ilustrações propostas pelo depositante serão utili
zadas para essas publicações. 
8. 3 Regras de redação 

O resumo deverá ser redigido de fonna a poder servir de instrumento 
eficaz de pré-seleção para fins de pesquisa no determinado ramo técnico, 
especialmente ajudando o cientista, o engenheiro ou o pesquisador a for
mulàr uma opinião quanto à questão da conveniência ou não de consultar 
o próprio pedido internacional. 

REGRA 9 
Expressões, etc., que não deverão ser utilizadas 

9 .1 Definição 

O pedido internacional não deverá conter: 

i) expressões ou desenhos ofensivos à moral; 

11) expressões ou desenhos contrários à ordem pública; 
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iii) declarações depreciativas dos produtos ou processos de 
qualquer outra pessoa além do depositante, ou dos méritos e da 
validade de pedidos ou de patentes de uma tal pessoa (meras com
parações com o estado da técnica não são consideradas como de
preciativas em si) ; 

iv) declarações ou outror elementos claramente irrelevantes ou 
desnecessários no caso. 

9. 2 Anotação da falta de conformidade 

A Repartição receptora e a Administração encarregada da pesquisa 
internacional poderão anotar a falta de conformidade às determinações 
da regra 9.1 e poderão propor ao depositante que corrij.a voluntariamente, 
de acordo, seu pedido internacional. Se a Repartição receptora houver ano
tado a falta de conformidade, disso informará a Administração interna
nacional competente encarregada da pesquisa internacional e o Escritório 
Internacional; se a falta de conformidade for anotada pela Administração 
encarregada da pesquisa internacional, esta Administração informará de 
acordo a Repartição receptora e o Escritório Internacional. 

9.3 Referência ao artigo 21.6) 

As declarações "depreciativas" mencionadas no artigo 21. 6) têm o 
sentido especificado na regra 9 .1.iii) 

REGRA 10 

Terminologia e sinais 

10.1 Terminologia e sinais 

a) As unidades de pesos e medidas deverão ser expressas pelo sistem.a 
métrico ou também expressas por esse sistema caso tenham sido previa
mente expressas de acordo com outro sistema. 

b) As temperaturas deverão ser expressas em graus centígrados, ou 
também expressas em graus centígrados se houverem sido previamente 
expressas de acordo com outro sistema. 

c) A densidade deverá ser expnssa em unidades métricas. 

d) Em relação às indicações de calor, energia, luz, som e magnetismo, 
assim como em relação às fórmulas matemáticas e às unidades elétricas, 
deverão ser observadas as determinações da prática internacional; quanto 
às fórmulas químicas, deverão ser utilizados os símbolos, pesos atômicos 
e fórmulas moleculares geralmente em uso. 

e) Em regra geral, só deverão ser utilizados termos, sinais e símbolos 
técnicos geralmente aceitos no ramo 

f) Quando o pedido internacional for elaborado em, ou traduzido para 
o inglês ou japonês, as frações deverãc ser ind1cadas por um ponto; qu.ando 
o pedido internacional for elaborado em, ou trãduzido para outra língua 
além do inglês ou do japonês, as frações deverão ser indicadas por uma 
vírgula. 

10.2 Uniformidade 

A terminologia e os sinais deverão ser uniformes em todo o pedido in
ternacional. 
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REGRA 11 

Condições materiais do pedido internacional 

a) Ressalvada a alínea b), o pedido Internacional e todo e qualquer 
documento constante da lista de controle a que se refere a regra 3.3. a) 
11) deverá ser depositado em uma única via. 

b) Qualquer Repartição receptora poderá exigir que o pedido Inter
nacional e todo e qualquer documento constante da lista de controle (re
gra 3.3. a) i!), exceto o recibo de taxas pagas ou do cheque destinado ao 
pagamento das taxas, seja depositado em duas ou três vias. Nesse caso, a 
Repartição receptora será responsável pela verificação da identidade da 
segunda e terceira cópias com .a via original. 

11. -Possibilidade de reproduçãa 

a) Todos os elementos do pedido internacional (a saber: o requeri
mento, a descrição, as reivindicações, os desenhos e o resumo) deverão ser 
apresentados de maneira a poderem ser reproduzidos diretamente por meio 
de fotografia, de processos eletrostátlcos, do offset e da núcrofilmagem em 
um número indeterminado de cópias. 

b) Nenhuma folha deverá ser amassada ou rasgada; nenhuma folha 
deverá ser dobrada. 

c) Só deverá ser utilizado um lado de cada folha. 
d) Ressalvada a regra 11.13. il, cada folha deverá ser utilizada ver

ticalmente (quer dizer que seus lados menores deverão ficar em cima e em 
baixo). 

11 . 3 Material a ser utilizado 

Todos os elementos do pedido ir~ternacional deverão figurar em papel 
flexível, resistente, branco, liso, sem brilho e durável. 

11. 4 Folhas separadas, etc. 

a) Cada elemento do pedido internacional (requerimento, descrição, 
reivindicações, desenhos, resumo) deverá começar em uma folha nova. 

b J Todas as folhas do pedido Internacional deverão ser reunidas de 
maneira a poderem ser facilmente viradas ao serem consultadas e de ma
neira a poderem ser facilmente separadas e reunidas novamente quando 
nouver necessidade de separâ-las para reprodução. 

l1 . 5 Formato das folhas 

As folhas deverão ser de formato A4 (29,7 cm x 21 cml. Entretanto. 
qualquer Repartição receptora poderá aceitar pedidos internacionais apre
sentados em folhas de formato diferente, desde que a via original, tal como 
foi_ transmitida ao Escritório Internacional, e a cópia da pesquisa, se a 
Administração competente encarregada da pesquisa Internacional o desejar, 
sejam de formato A4. 

11.6 Margens 

a) As margens mínimas das folhas que constituem o requerimento, a 
descrição, as reivindicações e o resumo deverão ser as seguintes: 

- alto da primeira folha, exceto a do requerimento: 8 cm 
- alto das outras folhas: 2 cm 
- margem esquerda: 2,5 cm 
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- margem direita: 2 cm 
- fim de cada folha: 2 cm 

b) O máximo recomendado para as margens mencionadas na alínea a) 
é o seguinte: 

- alto da prime>lra folha, exceto a do requerimento: 9 cm 
- alto das outras folhas: 4 cm 
- margem esquerda: 4 cm 
- margem direita: 3 cm 
- fim de cada folha: 3 cm 

c) Nas folhas que contêm desenhos, a superfície utilizável não deverá 
exceder 26,2 cm x 17,0 cm. Essas folhas não deverão conter qualquer mol
dura em torno da superfície utilizada ou utilizável. As margens min1mas 
deverão ser as seguintes: 

- alto da folha: 2,5 cm 
- margem esquerda: 2,5 cm 
- margem direita: 1,5 cm 
- fim da folha: 1,0 cm 

d) As margens mencionadas nas alíneas a) a c) foram previstas para 
folhas de formato A4; entretanto, mesmo que a Repartição receptora aceite 
outros formatos, a via original de formato A4 e, quando for exigida, a cópia 
da pesquisa de formato A4, deverão respeitar as margens acima. 

e) As margens do pedido internacional, na ocasião de seu depósito, 
deverão estar totalmente virgens. 

11.7 Numeração das tolhas 

a) Todas as folhas contidas no pedido internacional deverão ser nume
radas consecut'ivamente, em algarismos árabes. 

b) Os números deverão ser inscritos ao alto e no meio das folhas e 
não nas margens. 

11.8 Numeração das linhas 

a) É altamente recomendável que se numere cada quinta linha de 
cada folha da descrição e de cada folha de reivindieações. 

b) Os números deverão aparecer no lado esquerdo, à direita da margem. 

11.9 Composição dos textos 

a) O requerimento, a descrlção, as reivindicações e o resumo deverão 
ser datilografados ou impressos. 

b) Somente os símbolos e caracteres gráficos, as fórmulas químicas ou 
matemáticas e certos caracteres em língua japonesa poderão, quando neces
sário, ser manuscritos ou desenhados. 

c) Os espaços datilografados deverão ser de 1 l/2. 

d) Todos os textos deverão ser elaborados em caracteres de O 21 cm 
de altura no mínimo e deverão ser reproduzidos em cor escura e indelével 
e se contornar às condições estabelecidas na regra 11. 2. 
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e) Quanto aos espaços datilografados e ao tamanho dos caracteres, as 
alíneas c) e d) não se aplicam aos textos elaborados em língua japonesa. 

11.10 Desenhos, fórmulas e tabelas constantes dos textos 

a) O requerimento, a descrição, as reivindicações e o resumo não deve
rê.o conter desenhos. 

b) A descrição, as reivindicações e o resumo poderão conter fórmulas 
químicas ou matemáticas. 

c) A descrição e o resumo poderão conter tabelas; qualquer reivindi
cação poderá incluir tabelas, desde que o seu assunto o torne aconselhável. 

l!.ll Textos nos desenhos 

a) Os desenhos não deverão conter textos, com exceção de uma palavra 
ou palavras - desde que isto seja absolutamente necessário - tais como 
"água11

, "vapor", ''aberto", "fechado", "corte de AB" e, no caso de esque
mas de circuitos elétricos, de diagramas em bloco e de gráficos de operações, 
de algumas palavras-chaves indispensáveis a sua compreensão. 

b) Cada palavra utilizada deverá ser colocada de maneira que, se for 
traduzida, sua tradução possa lhe ser superposta sem cobrir uma única 
linha dos desenhos. 

l!.l2 Correções, etc. 

Nenhuma folha deverá ser apagada mais do que o razoável nem dev.erá 
conter correções, nem palavras rebatidas ou intercaladas entre as llnhas. 
Em casos excepcionais, poderão ser autorizadas derrogações desta regra, 
desde que a autenticidade do conteúdo não esteja em jogo e desde que não 
sejam prejudicadas as condições necessárias a uma boa reprodução. 

11.13 Prescrições especiais para os desenhos 

a) Os desenhos deverão ser executados em linhas e traços duráveis, 
pretos ou azuis, suficientemente derums e escuros, de espessura uniforme e 
bem detlnidos e não deverão ser coloridos. 

b J Os cortes deverão ser Indicados por sombras obliquas que não Impe
çam que se leiam facilmente os sinais de referências e as linhas básicas. 

C) A escala dos desenhos e a clareza de sua execução gráfica deverão 
ser tais que uma reprodução fotográfica efetuada com redução linear de 
dois terços permita distinguir fa.,ilmente todos os detalhes. 

d) Quando, em casos excepcionais, a escala figurar em um desenho, 
ela deverá ser representada graficamente. 

e) Todos os algarismos, letras e linhas de referências que figurem nos 
desenhos deverão ser simples e claros. Em associação a algarismos e letras 
não se deverá usar parênteses, círculos ou aspas. 

j) Todas as linhas dos desenhos deverão ser normalmente traçados 
com o auxílio de instrumentos de desenho técn'lco. 

g) Cada elemento de cada llustração deverá ser em proporção a cana 
um dos outros elementos da ilustração, exceto quando o uso de uma propor
ção diferente for indispensável à clar.eza da ilustração. 

h) A altura dos algarismos e letras não deverá ser inferior a 0,32 cm. 
Nos titulas dos desenhos, deverá ser utilizado o alfabeto latino e, onde usual, 
o grego. 
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i) Uma mesma folha de desenhos poderá conter várias ilustrações. 
Quando várias ilustrações dispostas em duas ou mais folhas formarem uma 
única ilustração completa, as diversas ilustrações nas várias folhas dtverâo 
ser dispostas de forma a poderem ser reunidas sem esconder qualquer 
parte de qualquer dessas Ilustrações. 

il As diversas ilustrações deverão ser dispostas sobre uma folha ou 
folhas, sem desperdício de espaço, de preferência verticalmente, cada uma 
claramente separada das demais. 

k) As diversas ilustrações deverão ser numeradas consecutlvamente, 
em algarismos árabes, e independentemente da numeração das folhas. 

l) Sinais de referências não mencionados na descrição não deverão 
aparecer nos desenhos e vice-versa. 

m) Os mesmos elementos quando indicados por sinais de referência 
deverão sê-lo pelos mesmos sinais de referência em todo o pedido 1nter
nacional. 

n) Se os desenhos contiverem um grande número de sinais de refe
rência, é insistentemente recomendado que seja juntada ao pedido interna
cional uma folha separada que enumere todos os sinais de referência e 
todos os elementos que os apresentem. 

11.14 Documentos ulteriores 

As regras 10 e 11.1 a 11.13 aplicam-se igualmente a todos os documen
tos - como por exemplo: páginas corrigidas, reivindicações emendadas 
- apresentados depois do depósito do pedido internacional. 

11.15 Traduções 

Nenhuma Repartição designada poderá exigir que a tradução de um 
pedldo internacional depositado junto a ela preencha condições diferentes 
daquelas estabelecidas para o pedido internacional tal como foi depositado. 

REGRA 12 
Língua da pedida internacional 

12 .I Pedido internacional 

Qualquer pedido internacional deverá ser depositado na língua ou 
em uma das línguas mencionadas no acordo concluído entre o Escritório 
Internacional e a Administração encarregada da pesquisa internacional 
com competência para tratar desse pedido, desde que, entretanto, s .. e esse 
acordo especificar várias línguas, a Repartição receptora possa determi
nar qual a língua ou quais as línguas dentre as especificadas em que os 
pedidos internacionais deverão ser depositados. 

12.2 Modificações ejetuadas no pedido internaCional 

Todas as modificações ocorridas no pedido internacional, tais como 
emendas e correções, deverão ser elaboradas na língua desse pedido (vide 
regra 66.5) 

13 .I Exigência 

REGRA 13 

Unidade da invenção 

O pedido internacional não deverã comportar senão uma invenção ou 
uma pluralidade de invenções ligadas entre si de tal sorte que não formem 
senão um só conceito inventivo geral ("exigência de unidade da invenção"). 
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13.2 Reivindicações de categorias diferentes 

A regra 13.1 deverá ser compreendida como permitindo, em particular, 
uma ou outra das duas possibilidades seguintes: 

i) além de uma reivindicação independente para um deter
minado produto, a inclusão no mesmo pedido internaC'lonal de uma 
reivindicação independente para um processo especialmente con
cebido para a fabricação do mencionado produto e a inclusão no 
mesmo pedido internacional de uma reivindicação independente 
para uma utilização do dito produto, ou 

iD além de uma reivindicação independente para um determi
nado produto, a inclusão no mesmo pedido internaC'lonal de uma 
reivindicação independente para um aparelho ou meio especial
mente concebido para a execução do dito processo. 

13.3 Reivindicações de uma mesma e única categoria 

Ressalvada a regra 13 .1, será permitido inclulr no mesmo pedido inter
nacional duas ou mais reivindicações independentes da mesma categoria 
(a saber: produto, processo, aparelho ou uso), que não possam ser facil
mente abrangidas por uma unica reivindicação genérica. 

13.4 Reivindicações dependentes 

Ressalvada a regra 13 .1, será permitido incluir no mesmo pedido inter
nacional um número razoável de reivindicações dependentes, referentes a 
formas específicas da invenção reivindicada em uma reivindicação inde
pendente, mesmo quando as características de qualquer reivindicação de
pendente possam ser consideradas como constituindo em si mesmas uma 
invenção. 

i3. 5 Modelos de utiltdade 

Qualquer Estado designado no qual um modelo de utilidade seja reque
rido com base em um pedido internacional poderá aplicar, em lugar das 
regras 13 .1 a 13 .4, a respeito do assunto nelas disposto, as disposições de 
sua legislação nacional concernentes a modelos de utilidade depois de 
iniciado, nesse Estado, o processo do pedido internacional, desde que seja 
concedido ao depositante um prazo de pelo menos 2 meses a contar da 
data de expiração do prazo aplicável em obediência ao artigo 22 para 
que adaote seu pedido às exigências das referidas disposições da legislação 
nacional. 

REGRA 14 
Taxa de transmissão 

14.1 Taxa de transmissão 

a) Qualquer Repartição receptora poderá exigir r,m seu proveito, que 
o depositante lhe pague uma taxa pelo recebimento do pedido internacional, 
pela transmissão de cópias ao Escritório Internacional e à Administração 
competente encarregada da pesquisa internaC'ional e pela execução de 
todas as demais tarefas relativas ao pedido internacional, que essa Repar
tição tiver a seu cargo em virtude de sua qualidade de Repartição receptora 
("taxa de transmissão") . 

b) O montante da taxa de transmissão, caso haja uma, e a data em 
que será devida, serão fixados pela Repartição receptora. 
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REGRA 15 

Taxa internadonal 

15. Taxa básica e taxa de designação 

Qualquer pedido internacional será sujeito ao pagamento de uma taxa 
em proveito do Escritório Internacional ('•taxa internacional") compreen
dendo: 

i) uma "taxa bãsica" e 

ii) tantas "taxas de designação" quantos forem os Estados de
signados incluídos no pedido internacional desde que, no caso de 
uma patente regional ser requerida para certos Estados designados, 
uma única taxa de designação seja devida para todos esses Estados. 

15.2 Montantes 

a) O montante da taxa básica será: 
i) caso o pedido internacional não tenha mais de 30 folhas: 

45 dólares dos !Estados Unidos ou 194 francos suíços; 
ii) caso o pedido internacional contenha mais de 30 folhas: 

45 dólares dos Estados Unidos mais 1 dólar dos Estados Unidos 
ou 4,30 francos suíços por folha a contar da 31.a inclusive. 

b) O montante da taxa de designação será: 
i) por cada Estado designado ou grupo de Estados designados 

para os quais seja requerida a mesma patente regional que não 
exija a transmissão de uma cópia segundo o artigo 13: 12 dólares 
dos Estados Unidos ou 52 francos suíços; 

ii) por cada Estado designado ou grupo de Estados designados 
para os quais seja requerida a mesma patente regional exigindo a 
transmissão de uma cópia de acordo com o artigo 13: 14 dólares 
dos Estados Unidos ou 60 francos suíços. 

13.3 Forma de pagamento 

a) A taxa internacional será cobrada pela Repartição receptora. 

b) A taxa internacional deverá ser paga na moeda determinada pela 
Repartição receptora, ficando compreendido que, logo que seja transferida 
pela Repartição receptora para o Escritório Internacional, ela deverá ser 
livremente conversível em moeda suíça. 

15.4 Data do pagamento 

a) A taxa básica será devida na data do recebimento do pedido 
internacional. Todavia, qualquer Repartição receptora poderá, a seu cri
tério, notificar o depositante de que não recebeu essa taxa ou de que o 
montante recebido foi insuficiente e autorizá-lo a pagar mais tarde, sem 
perder a data do depósito, desde que: 

i) não seja nunca autorizada a efetivação de um pagamento 
depois de expirado o prazo de um mês a contar do dia de recebi
mento do pedido internacional; 

ii) uma tal autorização não seja sujeita a uma sobretaxa. 

b) A taxa de designação poderá ser paga na data de recebimento do 
pedido internacional ou em qualquer outra data posterior, mas deverá ser 
paga no máximo antes de completado um ano a contar da data de prio
ridade. 
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15. 5 Pagamento parcial 

a) Se o depositante especificar os Estados em relação aos quais de
seja que qualquer montante pago por ele seja considerado como taxa de 
designação, esse montante será conseqüentemente aplicado, na ordem que 
o depositante indicar, aos Estados cuja taxa de designação for coberta 
pelo montante pago. 

b) Se o depositante não fornecer tal especificação e se o montante 
ou montantes recebidos pela Repartição receptora forem superiores à 
taxa básica e a uma taxa de designação, mas inferiores ao montante que 
seria devido de acordo com o número dos Estados designados, todo o 
montante que exceder o total da taxa básica e de uma taxa de designação, 
será considerado como taxa de designação dos Estados seguintes ao Estado 
mencionado em plimeiro lugar no requerimento e na ordem de designação 
desses Estados, no requerimento, até e inclusive aquele dentre os Estados 
dsignados em relação ao qual o montante integral da taxa de designação 
estiver coberto pelo montante ou montantes pagos. 

c) Todos os Estados de um grupo de Estados designados, para os 
quais a mesma patente regional seja requerida, serão considerados como 
cobertos pela taxa de designação daquele desses Estados, que no sentido 
da alínea a) tiver sido mencionado em primeiro lugar, ou cuja taxa esteja 
paga no sentido da alínea b). 

15. 6 Reembolso 

a) A taxa internacional será reembolsada ao depositante desde que 
seja negativa a constatação mencionada no artigo 11.1). 

b) A taxa internacional não será reembolsada em nenhum outro caso. 

REGRA 16 

Taxa de Pesquisa 

16 .1 Direito de exigir uma taxa 

a) Qualquer Administração encarregada da pesquisa internacional 
poderá exigir do depositante o pagamento, em seu proveito, de uma taxa 
("taxa de pesquisa") para realização da pesquisa internacional e para 
a execução de todas as demais tarefas confiadas às Administrações en
carregadas da pesquisa internacional pelo Tratado e pelo presente Re
gulamento de execução. 

b) A taxa de pesquisa será cobrada pela Repartição receptora e deverá 
ser paga na moeda estipulada por essa Repartição, ficando entendido, 
entretanto, que se essa moeda não for a mesma que a do Estado no 
qual a Administração encarregada da pesquisa internacional estiver se
diada, a taxa de pesquisa, ao ser transferida pela Repartição receptora 
para essa Administração, será livremente conversivel na moeda do dito 
Estado. Quanto ao prazo de pagamento da taxa de pesquisa, aplique-se 
a regra 15.4 a) 

16.2 Reembolso 

A taxa de pesquisa será reembolsada ao depositante desde que seja 
negativa a constatação mencionada no artigo 11.1). 

16.3 Reembolso parcial 

Quando o pedido internacional reivindicar a prioridade de um pedido 
internacional anterior que tenha sido objeto de uma pesquisa internacional 
pela mesma Administração encarregada da pesquisa internacional, essa 
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Administração reembolsará a taxa de pesquisa paga em relação ao pe
dido internacional posterior na medida e nas condições estipuladas no 
acordo a que se refere o artigo 16.3) b), desde que o relatório de pesquisa 
internacional tenha podido basear-se, no todo ou em parte, nos resultados 
da pesquisa internacional do primeiro pedido internacional. 

REGRA 17 

Documento de prioridade 

17.1 Obrigação de apresentar cópia de um pedido nacional anterior 

a) Se o pedido internacional reivindicar, de acordo com o artigo 8, 
a prioridade de um pedido nacional anterior, uma cópia desse pedido 
nacional, certificada devidamente pela Repartição nacional em que foi 
depositado ("documento de prioridade"), se já não houver sido depositada 
na Repartição receptora juntamente com o pedido internacional, deverá 
ser apresentada pelo depositante ao Escritório Internacional, o mais tardar 
até a expiração de um prazo de 16 meses a contar da data de prioridade 
ou, no caso mencionado no artigo 23.2), o mais tardar na data estabe
lecida para processar e examinar o pedido. 

b) Se o depositante não se conformar com a determinação da alí
nea a) , qualquer Eistado designado poderá desprezar a reivindicação de 
prioridade. 

c) O Escritório Internacional inscreverá a data de recebimento do 
documento de prioridade e a notificará ao depositante e às Repartições 
receptoras. 

17. 2 Disponibilidade de cópias 

a) O Escritório Internacional, a pedido expresso da Repartição de
signada, sem demora, mas não antes de expirado o prazo fixado na re
gra 17 .1 a) , enviará uma cópia do documento de priOridade àquela Re
partição. Nenhuma Repartição designada deverá exigir cópias do deposi
tante, exceto quando requerer a rem-essa de uma cópia do documento de 
prioridade com wna tradução certificada desse documento. O depositante 
não será obrigado a fornecer uma tradução certificada à Repartição de
signada antes de expirado o prazo estipulado no artigo 22. 

b) O Escritório Internacional não colocará à disposição do público 
cópias do documento de prioridade antes da publicação internacional do 
pedido internacional. 

c) As alíneas a) e b) aplicam-se igualmente a qualquer p-edido inter
nacional anterior cuja prioridade seja reivindicada ao pedido internacional 
posterior. 

18.1 Domicílio 

REGRA 18 

Depositante 

a) Com ressalva da alínea b) , a questão de saber se um depositante 
está domiciliado no Estado contratante em que alega estar, dependerá 
da legislação nacional desse lEstada e será resolvido pela Repartição re
ceptora 

b) De qualquer maneira, a posse de um estabelecimento industrial ou 
comercial efetivo e idóneo em um Estado contratante será considerada 
como constituindo domicílio nesse Estado. 
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18.2 Nacwnalidade 

a) Com ressalva da alínea b), a questão de saber se o depositante é 
nacional do Estado contratante do qual alega ser, dependerá da legislação 
nacional desse Estado e será resolvida pela Repartição receptora. 

b) De todo modo, uma pessoa jurídica constituída de acordo com a 
legislação de um Estado contratante será considerada como sendo nacional 
desse Estado. 

18. 3 Vários depositantes: os mesmos para todos os Estados designados 

Se todos os depositantes forem depositantes em todos os Estados de
signados, o direito de depositar um pedido internacional existirá desde 
que pelo menos um dentre eles seja autorizado a depositar um pedido 
internacional de acordo com o artigo 9. 

18.4 Vários depo[itantes: diferentes para Estados designados diferentes 

a) O pedido internacional poderá indicar depositantes diferentes para 
Estados designados diferentes, desde que em relação a cada Estado de
signado, pelo menos um dos depositantes indicados para esse Estado esteja 
autorizado a depositar um pedido internacional de acordo com o artigo 9. 

b) Caso a condição estabelecida na alínea a) não for preenchida em 
relação a um Estado designado, a designação desse Estado será considerada 
como não tendo sido feita. 

c) O Escritório Internacional publicará. de tempos a tempos, infor
mações relativas às diversas legislações nacíonais quanto à questão de 
saber quem tem direito (inventor, procurador do inventor, titular da 
invenção, etc.) de depositar um pedido internacional e juntará a essas 
informações a advertência de que os efeitos do pedido internacional em 
qualquer Estado designado poderão depender da questão de saber se a 
pessoa indicada no pedido internacional como depositante para os pro
pósitos desse Estado estará habilitada, de acordo com a legislação nacional 
desse Estado, a depositar um pedido nacionaL 

18.5 Troca da pessoa ou do nome do depositante 

Qualquer troca da pessoa ou do nome do depositante será registrada, 
a pedido do mesmo, pelo Escritório Internacional que assim notificará a 
Administração interessada encarregada da pesquisa internacional e as 
Repartições designadas. 

REGRA 19 

Repartição receptora competente 

19 .1 Onde depositar 

a) Com ressalva da alínea b) , o pedido internacional será depositado, 
à escolha do depositante, quer na Repartição nacional do Estado contra
tante onde estiver domiciliado, ou numa Repartição agindo em nome deste 
Estado, quer na Repartição nacional do Estado contratante de que for 
nacional, ou numa Repartição agindo em nome deste Estado. 

b) Qualquer Estado contratante poderá estabelecer convênio com um 
outro E.stado contratante ou com uma organização intergovernamental no 
sentido de que a Repartição nacional deste último Estado ou essa orga
nização intergovernamental poderão, para todos os fins ou para certos 
dentre eles, agir em lugar da Repartição nacional do primeiro Estado 
como Repartição receptora para os depositantes domiciliados nesse pri
meiro Estado ou que dele sejam nacionais. Não obstante esse convênio, 
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a Repartição nacional do primeiro Estado será considerada como sendo 
a Repartição receptora competente no sentido estabelecido pelo ar
tigo 15.5). 

c) Em relação a qualquer decisão de acordo com o artigo 9. 2) , a 
Assembléia designará a Repartição nacional ou a organização intergover
namental que funcionará como Repartição receptora dos pedidos deposi
tados por pessoas domiciliadas nos Estados determinados pela Assembléia 
ou nacionais desses Estados. Essa designação requer o acordo prévio da 
dita Repartição nacional ou da dita organização intergovernamental. 

19.2 Vários depositantes 

a) Se houver vários depositantes que não tenham mandatário comum, 
seu representante comum, no sentido que lhe empresta a regra 4. 8, para 
fins da aplicação da regra 19 .1, será considerado como depositante. 

b) Se houver vários depositantes que tenham um mandatário comum, 
o depositante mencionado em primeiro lugar no requerimento com auto
ridade para depositar um pedido internacional de acordo com o artigo 9 
será, para fins da aplicação da regra 19 .1, considerado como depositante. 

19. 3 Publicação do fato da delegação de tarefas de Repartição receptora 

a) Qualquer acordo previsto na regra 19.1. b) será notificado sem 
demora ao Escritório Internacional pelo Estado contratante que delegar as 
tarefas de Repartição receptora à Repartição nacional de, ou agindo em 
nome de outro Estado contratante ou uma organização intergoverna
mental. 

b) O Escritório Internacional, prontamente depois do recebimento, 
publicará a notificação na Gazeta. 

REGRA 20 

Recebimento do pedido internacional 

20.1 Data e número 

a) Ao receber os documentos que pretendam constituir um pedido 
internacional, a Repartição receptora aporá, de maneira indelével, no 
espaço previsto para este fim no formulário de requerimento de cada via 
recebida, a data do recebimentc efetivo e, em cada folha de cada via rece
bida um dos números atribuídos pelo Escritório Internacional a essa Re
partição. 

b) O lugar em que, em cada folha, a data ou o número deverão ser 
apostos, bem como outros ponn enores, serão especificados nas Instruções 
Administrativas. 

20.2 Recebimento em dias diferentes 

a) Nos casos em que todas as folhas pertencentes a um mesmo alegado 
pedido internacional não sejam recebidas no mesmo dia pela Repartição 
receptora, esta última corrigirá a data aposta no requerimento (deixando, 
todavia, legíveis a ou as datas anteriormente apostas), indicando a data 
de recebimento dos documentos que completam o pedido internacional, con
tanto que: 

i) quando nenhuma solicitação tenha sido feita ao depositante 
para que efetue correções de acordo com o artigo 1•1. 2) a), os ditos 
documentos sejam recebidos dentro de 30 dias a contar da data 
em que as folhas tenham sido recebidas pela primeira vez; 
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ii) quando uma solicitação p.ara efetuar correções tenha sido 
feita ao depositante, de acordo com o artigo 11.2) a), os ditos 
documentos sejam recebidos dentro do prazo estipulado pela regra 
20.6; 

iii) no ca.so do artigo 14.2) os desenhos omissos S·ejam recebidos 
dentro de 30 dias a contar da data em que os documentos incom
pletos foram depositados; 

iv) a falta ou recebimento posterior de qualquer folha conten
do o resumo ou parte dele não exig·e por si só qualquer correção 
da data indicada no requerimento. 

b} A Repartição receptora aporá em qualquer folha recebida em data 
posterior àquela em que as folhas foram recebidas pela primeira vez, a data 
do recebimento da folha em questão. 

20.3 Pedido internacional corrigido 

No caso mencionado no artigo 11.2) b), a Repartição receptora corri
girá a data aposta no requerimento (deixando, todavia, legíveis a data ou 
datas apostas anteriormente), Indicando a data do recebimento da última 
correção exigida. 

20. 4 Constatação conforme especifica o artigo 11 .1) 

a) Prontamente, depois do recebimento dos documentos que consti
tuam um alegado pedido internacional, a R~partição receptora constatará 
se esses documentos preenchem as condições prescritas pelo artigo 11.1). 

b) Para os fins do artigo 11.1) iii) c), bastará indicar o nome do 
depositante de maneira a permitir que seja estabelecida a sua identidade, 
mesmo se esse nQme estiver mal ortografado, se os nomes indicados não 
estiverem completos ou, no caso de pessoa jurídica, se a indicação do nome 
estiver abreviada ou incompleta. 

20. 5 Constatação positiva 

a) Se a constatação, no sentido que lhe empresta o artigo 11.1), for 
positiva, a Repartição receptora carimbará, no espaço reservado para esse 
fim no formulário do requerimento, o nome dessa Repartição e as palavras 
"Demande Internationale PCT" ou "PCT Internacional Application". Se a 
lingua oficial da Repartição receptora não for francês, nem inglês, as pala
vras "Demande Internationale" ou "International Application" poderão ser 
acompanhadas por sua tradução na língua oficial dessa Repartição recep
tora. 

b) A via cuja folha de requerimento foi assim carimbada, constituirá 
a via original do pedido internacional. 

c) A Repartição receptora notificará sem demora ao depositante o 
número do pedido internacional e a data do depósito internacional. 

20. 6 Solicitação de correção 

a) A solicitação de correção a que se refere o artigo 11.2) deverá es
pecificar qual a condição prescrita pelo artigo 11.1) que, na opinião da 
Repartição receptora, não foi preenchida. 

b) A Repartição receptora enviará sem demora a solicitação ao deJ:o
sitante e fixará um prazo razoável no caso para que deposite a correçao. 
Esse prazo não deverá ser inferior a 10 dias, nem superior a um mês, a 
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contar da data da solicitação. Se esse prazo expirar depois de decorrido 
um ano a contar da data do depósito de qualquer pedido cuja prioridade 
tenha sido reivindicada, a Repartição receptora poderá levar e.ssa circuns
tância ao conhecimento do depositant·e. 

20. 7 Constatação negativa 

Caso a Repartição receptora não receba, no prazo estipulado, qualquer 
resposta a sua solicitação de correção, ou caso a correção apresentada pelo 
depositante não preencha ainda t:~.s condições prescritas pelo artigo 11.1): 

i) ela notificará sem demora ao depositante que seu pedido 
não foi e não será con.siderado oomo um pedido internacional e 
indicará os motivos dessa decisão; 

ii) ela notificará ao Escritório Internaciohal que o número que 
foi por ela aposto nos documentos não ~erá utilizado cerno número 
de pedido internacional; 

iii) ela conszrvará os documentos que constituem o alegado 
pedido internacional e qualquer correspondência relativa ao mesmo, 
de acordo cor.n a regra 93.1; e 

iv) ela enviará uma cópia dos ditos d-ocumentos ao Escritório 
Internacional ca.so, em virtude de um pedido do depositante de 
acordo com o artigo 25 .1), o Escritório Internacional tenha neces
sidade de uma tal cópia e a solicite expres.sam-ente. 

so. 8 Erro da Repa1'tição receptora 

REGRA 21 

Se, mais tarde, a Repartição receptora descobrir, ou perceber pela res
posta do requisitante, que cometeu um erro ao enviar uma solicitação de 
correção, em virtude de haverem sido devidamente preenchidas as condi
ções prescritas no artigo H.·l na ocasião do recebimento dos documentos, 
ela procederá da forma prevista na regra 2.0. 5. 

20. 9 Cópia autenticada para o depositante 

Contra o pagamento de uma taxa, a Repartição receptora fornecerá 
ao depositante, a pedido, cópias autenticadas do pedido internacional, tal 
qual foi depositado assim como de todas as correções relativas ao mesmo. 

REGRA U 
Preparo de cópias 

21.1 Responsabilidade da Repartição receptora 

a) Quando for exigido que o pedido internacional seja depositado em 
uma única via, a Repartição rec·eptora será responsável pelo preparo de 
sua própria cópia e da de pesquisa requeridas em virtude do artigo 12.1). 

b) Quando for exigido que o pedido internacional seja depositado em 
duas vias, a Repartição receptora será responsável pelo preparo da cópia 
que lh~ é destinada. 

c) Se o pedido internacional for depositado em um nUmero de vias 
inferior ao que foi prescrito na regra 11.1. b), a Repartição receptora será 
responsável pelo rápido preparo do número exigido de cópias, e terá o 
direito de fixar uma taxa para a execução dessa tarefa, bem como de 
cobrar essa taxa do depositante. 
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a) Se a constatação a que se refere o artigo 11.1), for positiva e a 
menos que as estipulações relativas à segurança nacional impeçam que 
o pedido internacional seja considerado como tal, a Repartição receptora 
transmitirá a via original ao Escritório Internacional. Essa transmissão 
será feita sem demora após recebimento do pedido internacional ou, se 
houver necessidade de efetuar um controle a fim de preservar a segurança 
nacional, tão logo seja obtida a devida autorização. De todo modo, a Repar
tição receptora transniitirá a via original a tempo de chegar ao Escritório 
Internacional antes de expirados 13 meses a contar ·da data de prioridade. 
Caso a transmissão &8ja feita pelo correio, a Repartição receptora despa
chará a via original, o mais tardar, 5 dias antes da expiração do 13.0 mês 
a contar da data de priot1dade. 

b) Se, depois de expirado o prazo de 13 meses e 10 dias a contar da 
data de prioridade, o depositante não estiver .de posse de notificação 4e 
recebimento enviada pelo Eseritório Internacional d·e acordo com a regra 
24.2.a), ele terá o direito de solicitar à Repartição receptora que lhe 
remeta a via original ou, se a Repartição rec·eptora alegar haver transmi
tido a via original ao Escritório Internacional, uma cópia autenticada da 
via em questão feita à ·base da cópia da Repartição receptora. 

c) O depositante poderá transmitir ao Escritório Internacional a cópia 
que recebeu de acordo com a alínea b). A menos que a via original trans
mitida pela Repartição reco3ptora tenha sido recebida pelo Escritório Inter
nacional antes do recebimento por ess·e Escritório da cópia transmitida pelo 
depositante, esta última será considerada como constituindo a via original. 

22.2. Processo alternativo 

a) Náo obstante as disposições da regra 22 .1, qualquer Repartição 
receptora poderá estipular que a via original de qualquer peclldo Interna
cional depositado junta a ela seja transmitida, à escolha do depositante. 
pela Repartição receptora ou pelo depositante. A Repartição receptora 
informará o Escritório Internacional da existência de uma tal estipulação. 

b) O depositante exercerá sua escolha por meio de uma nota escrita 
que ele depositará junto com o pedido int·ernacional. Caso não faça essa 
escolha. s0rá c-onsiderado como tendo escolhido a transmissão pela Repar
tição receptora. 

c) Quando o depositante escolher a transmissão pela Repartição :r;e
ceptora, o processo será o mesmo que o previsto na regra 22 .L 

d) Quando o depositante preferir proceder ele próprio à transmissão, 
iildicará na nota mencionada na alínea b) se deseja procurar a via original 
na Repartição receptora ou se d-eseja que esta última lhe envie a via ori
ginal pelo correio. Se o depositante preferir procurar ele mesmo a via origi
nal, a Repartição receptora colocará essa via à sua disposição assim que a 
autorização mencionada na regra 22. 1. a) haja sido conseguida e, em todos 
os cas:o.s, inclusive no caso em que um controle deva ser efetuado em vista 
dessa autorização, 10 dias o mais tardar. antes de expirado o 13.0 mês a 
contar da data de prioridade. Se ao ·expitar o prazo de rec·ebimento da via 
original pelo Escritório Internacional, o depositante ainda não houver pro
curado a mesma, a Repartição receptora -o notificará ao Escritório Inter
nacional. Se .o depositante desejar que a Repartição receptora lhe envie 



414 DECRETOS LEGISLATIVOS - 1980 

a via original pelo correio ou se não manifestar o desejo de procurar essa 
via original, a Repartição receptora lhe enviará a m•esma pelo correio 
assim que a autorização mencionada na regra 22 .1. a) haja sido con.se
guida e, em todos os casos, inclusive no caso em que em um controle deva 
ser efetuado em vista dessa autorização, 15 dias o mais tardar antes da 
expiração do 13.0 mês a contar da data de prioridade. 

e) Se a Repartição receptora não colocar a via original à disposição 
do depositante na data indicada na alínea d), ou se o depositante, havendo 
solicitado que a via original lhe fo.sse enviada pelo correio, não a tenha 
recebido pelo menos 10 dias antes de expirado o 13.0 mês a contar da data 
de prioridade, o depositante poderá transmitir uma cópia de seu pedido 
internacional ao Escritório Internacional. Essa cópia ("via original pro
visória") será substituída pela via original ou, caso esta última tenha sido 
perdida, por uma cópia da via original feita com ba.se na cópia da Repar
tição receptora e devidamente autenticada pela Repartição receptora, tão 
logo seja possivel e, em qualquer caso, antes da expiração do 14.0 mês a 
contar da data de prioridade. 
23 3 Prazo previsto no artigo 12. 3) 

a) O prazo previsto no artigo 12.3 será: 

i) No caso de aplicação do processo previsto nas regras 22 .1 ou 
22.2cJ, de 14 meses a contar da data de prioridade; 

ii) no caso de aplicação do processo previsto na regra 22. 2d), 
de 13 meses a contar da data de nrioridade, ficando entendido, 
entretanto, que, no caso de depósito de uma via original provisória 
de acordo com a regra 22.2.e), esse prazo será de 13 me&es a con
tar da data de prioridad·e para o depósito da via original provisó
ria e de 14 meses a contar da data de prioridade para depósito da 
via original. 

b) O artigo 48 .1) e a regra 82 não se aplicam à transmissão da via 
original. Fica entendido que as disposições do artigo 48.2) permanecem apli
cáv;eis. 

22.4 Estatísticas referentes à não-conformidade às regras 22.1 e 22.2 

O núme·ro dos ca.sos em que, com o conhecimento do Escritório Inter
nacional, uma Repartição receptora não se tenha conformado às exigências 
das regras 22.1 e/ou 22.2 serã indicado uma vez por ano na Gazeta. 

22. 5 Documentos depositados com o pedido internacional 

Para os propósitos da presente regra, a expressão "via original" com
preenderá igualmente qualquer documento depositado com o pedido inter
nacional e mencionado na re-gra 3. 3. a)ii). Caso qualquer dos documentos 
mencionados na regra 3.3.a)ii) que, de acordo com a lista de controle 
deveriam acompanhar o pedido internacional, não for efetivamente depO
sitado, o mais tardar, na ocasião em que a via original for transmitida pela 
Repartição receptora, esta anotará o fato na lista de controle que será 
considerada como não havendo ·mencionado o dito documento. 

23 . 1 Processo 

REG:EM. 23 

Transmissão da cópia de pesquisa 

a) A cópia de pesquisa será transmitida pela Repartição receptora à 
Administração encarregada da p-esquisa internacional o mais tardar no dia 
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em que a via original for transmitida ao Escritório Internacional ou, de 
acordo com a regra 22.2.d), ao depositante. 

b) Se o Escritório Internacional não houver recebido, da Administração 
encarregada da pesquisa internacional, nos 10 dias seguintes ao recebi
mento da via original, a informação de que essa Administração está de 
posse da cópia de pesquisa, o dito Escritório transmitirá sem demora uma 
cópia do pedido internacional à Administração encarregada da pesquisa 
internacional. Se esta Administração não se houver enganado ao afirmar 
que não estava da posse da cópia de pesquisa ao expirar o 13.0 mês a 
contar da data de prioridade, o custo da elaboração de uma cópia para essa 
Administração será reembolsado pela Repartição receptora ao Escritório 
InternacionaL 

c) O número dos casos em que, com o conhecimento do Escritório 
Internacional, uma Repartição receptora deixou de observar a exigência 
da regra 23 .1. a), será indicado, uma vez por ano, na Gareta. 

REGRA 24 

Recebimento da via original pelo Escritório Internacional 

24.1 Inscrição da data de recebimento da via original 

Ao receber a via original, o Escritório Internacional aporá a data de 
recebimento na folha que contém o requerimento e seu carimbo em cada 
folha do pedido internacional. 

24.2 Notificação de recebimento da via original 

a) Com ressalva das disposições da alínea b) , o escritório Internacio
nal notificará prontamente ao depositante, à Repartição receptora, à Admi
nistração encarregada da pesquisa internacional e a todos os E'stados 
designados o fato do recebimento da via original e a data desse recebi
mento. A notificação deverá identificar o pedido int.ernaclonal por seu 
número, pela data do depósito internacional, pelo nome do depositante e 
pelo nome da Repartição receptora, além de indicar a data de depósito de 
qualquer pedido anterior cuja prioridade seja reivindicada. A notificação 
enviada ao depositante deverá igualmente conter a relação dos Estados 
designados aos quais foi enviada a notificação mencionada na presente 
alínea e deverá indicar, em relação a cada Estado designado, qualquer 
prazo aplicável de acordo com o artigo 22.3). 

b) Se o Escritório Internacional receber a via original depois de .ex
pirado o prazo na regra 22. 3, notificará este fato prontamente ao deposi
tante, à Repartição receptora e à Administração encarregada da pesquisa 
internacional. 

REGRA 25 

Recebimento da cópia de pesquisa pela Administração 
encarregada da pesquisa internacional 

25.1 Notificação- de recebimento da cópia de pesquisa 

A Administração encarregada da ~esquiJsa internacional notificará 
prontamente ao Escritório Internacional, ao depositante e - salvo se a 
Administração encarregada da pesquisa internacional for a Repartição 
receptora - à Repartição receptora o fato do recebimento da cópia de 
pesquisa e a data desse recebimento. 
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RIEGRA 26 

Controle e correção de certos elementos do pedido internacional 

26. 1 Prazo para o controle 

a) A Repartição receptora enviará a solicitação de correção prevista 
no artigo 14.1) b), assim que possível e de preferência no prazo de um 
mês a contar da data de recebimento do pedido internacional. 

b) Se a Repartição receptora enviar uma solicitação de correção tal 
como o dispõe o artigo 14.1) a) iii) ou ivJ (título omisso ou resumo omisso), 
comunicará esse fato à Administração encan2gada da pesquisa interna
cional. 

26.2 Prazo para a correção 

O prazo previsto no artigo 14.1) bl, deverá ser razoável, levando em 
conta as circunstâncias do caso em espécie, e será fixado, em cada ca.so, 
pela Repartição receptora. O prazo será d·e pelo menos um mês e, normal
mente, de no máximo dois meses a contar da data da solicitação de cor
reção. 

26.3 Verificação das condições materiais no senttdo que lhe empresta o 
artigo 14) a) v) 

As condições materiais: mencionadas na regra 11 serão verificadas na 
medida em que tiverem d·e ser preenchidas para o fim de uma publicação 
internacional razoavelmente uniforme. 

26. 4 Processo 

a) qualquer correção submetida à Repartição receptora poderã constar 
de uma carta endereçada a essa Repartição desde que a correção seja de 
tal natureza que permita sua transterência para a via original sem pre
judicar a clareza ::! a reprodução direta da folha para a qual a transferência 
deverá ser feita; em caso contrário, o depositante será solicitado a apre
sentar uma folha de substituição que inclua a correção; a carta que acom
panha a folha de substituição deverá chamar a atenção para as diferenças 
entre a folha substituída e a folha de substituição. 

b) A Repartição receptora aporá em cada folha de substituição o nú
mero do pedido internacional, a data em que foi recebido e o carimbo de 
identificação dessa Repartição. Ela conservará em seus arquivos uma cópia 
da carta contendo a correção ou, quando a correção constar de uma folha 
de substituição, a folha de substituição, a folha substituída, a carta que 
acompanhar a folha de substituição e uma cópia desta última folha. 

c) A Repartição receptora transmitirá sem demora a carta e qualquer 
folha de substituição ao Escritório Internacional. O Escritório Internacional 
transferirá para a via original as correções requeridas por carta, indicarido 
a data de recebimento desta última pela Repartição receptora nela inse
rindo qualquer folha de substituição. A carta e toda e qualquer folha 
substituída seráo conservadas nos arquivos do Escritório Internacional. 

dl A Repartição receptora transmitirá sem demora à Administração 
encarregada da pesquisa internacional uma cópia da carta e de cada folha 
de substituição. 

26.5 Correção de certos elementos 

a) A Repartição receptora decidirá se o depositante apresentou a cor
reção dentro dD prazo estabelecido. Caso a corr·eção haja sido apresentada 
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no prazo estipulado, a Repartição receptora decidirá se o pedido interna
cional assim corrigido deverá ou não ser considerado como retirado. 

b) A Repartição receptora aporá nos documentos contendo a correc;ão 
a data de seu receblmen to. 

26. 6 Desenhos omitidos 

a) Se, de acordo com o artigo 14.2), o pedido internacional se referir 
a- desenhos que não estejam de fato incluídos no pedido, a Repartição 
receptora indicará este fato no dito pedido. 

b) A data de recebimento, pelo depositante, da notificação prevista no 
trtlgo 14.2) não terá efeito sobre o prazo fixado na regra 20.2a)lil). 

REGRA 27 

Falta de pagamento de taxas 
27.1 Taxas 

a) Para os fins do artigo 14.3) a), deve-se entender por "taxas pres
cristas pelo artigo 3.4)iv)" a taxa de transmissão (regra 14), a parte da 
taxa internacional que con.stitui a taxa básica (regra 15.1.1), e a taxa 
de pesquisa (regra 16). 

b) Para os fins do artigo 14.3) a) e b), deve-se entender por "taxa 
prescrita pelo artigo 4.2)" a parte da taxa internacional que constitui a 
taxa de designação (regra 15.1.11). 

m:GRA 2,8 

Falhas notadas pelo Escritório Internacional ou pela Administração 
encarregada da pesquisa internacional 

28 .I Nota relativa a certas talhas 

a) Se o Escritório Internacional ou a Administração encarregada da 
pesquisa internacional forem de opinião que o pedido internacional con
tém qualquer uma das falhas a que s·o refere o artigo 14.1)a)i),i!) ou vl, 
o Escritório Internacional, ou a Administração encarregada da pesquisa 
internacional, conforme o caso, chamará a atenção da Repartição re
ceptora para essas falhas. 

b) A Repartição receptora, salvo se não partilhar dessa opinião, pro
cederá da maneira prevista no artigo 14.1) b) e na regra 26. 

&EGRA 29 

Pedidos internacionais ou designações considerados como rettrados 
no sentido do artigo 14.1!, 3) ou '4) 

29 .I Constatação da Repartição receptora 

a) Se a Repartição receptora declarar, conforme o artigo !4.1) b) e 
a regra 26.5 (falta de correção de certas falhas), ou de acordo com o arti
go 14.3a) (falta de pagamento das taxas prescritas pela regra 27.!a), ou 
ainda de acordo com o artigo 14.4) (constatação ulterior de que as con
dições enumeradas nos pontos 1) e 110 do artigo 11.1) não foram preen
chidas), que o pedido internacional .s·erá considerado como retirado: 

!) a Repartição receptora transmitirá ao Escritório Interna
cional a via original (se isto já não houver sido feito) e toda e 
qualquer correção apresentada pelo depo.sltante; 
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ii) a R=partição receptora notificará sem demora essa decla
ração ao depositante e ao Escritório Internacional, e este último 
notificará de acordo as Repartições nacionais interessadas; 

iii) a Repartição receptora nE.o transmitirá a cópia de pes
quisa da maneira estabelecida na regra 23 ou, se uma tal cópia 
já houver sido transmitida, notificará a Administração encarregada 
da pesquisa internacional sobre essa declaração; 

iv) o Escritório Intern:cional não será obrigado a notificar ao 
depositante o recebimento da via original. 

b) Se a Repartição receptora declarar, como o preceitua o artigo 14.3) 

b) (falta de pagamento da taxa de designação prescrita pela regra 27.1 b) 
que a designação de qualquer E3tado designado foi considerada como 
retirada, a Repartição receptora notificará prontamente tal declaração ao 
depositante e ao Escritório Internacional. Este, por sua vez, notificará a 
Repartição receptora interessada. 

29.2 Constatações das Repartições designadas 

Quando os efeitos do pedido internacional cessarem e·m qualquer Estado 
designado, em virtude do artigo 24.1)iii), ou nele subsistirem em virtude 
do artigo 24.2), a Repartição" designada competente notificará tal fato 
prontamente ao Escritório Internacional. 

29.3 Alertando a Repartição receptora para certos fatos 

Caso o Escritório Internacional ou a Administração encarregada da 
pesquisa internacional for de parecer que a Repartição receptora deve 
fazer uma constatação tal como estipulado no artigo 14.4), chamará a 
atenção dessa Repartição para os fatos pertinentes. 

29.4 Notificação da intenção de fazer uma declaração de acordo com o 
artigo 14.4! 

Antes de faz.er qualquer declaração de acordo com o artigo 14.4) a 
·Repartição receptora comunicará ao depositante a sua intenção e os moti
vos que a determinaram. Caso não concorde com a constatação provisória 
da Repartição receptora, o depositante toderá apresentar argumentos nesse 
sentido dentro do prazo de um mês a partir da notificação. 

REGRA 30 

Prazo a que se refere o artigo 14.4! 
30.1 Prazo 

O prazo m·encionado no artigo 14.4) será de 6 meses a contar da data 
do depósito Internacional. 

REGRA 31 

Cópias a que se retere o artigo 13 

31.1 Pedido de cópias 

a) Os pedidos de cópias conforme o artigo 13 .1) poderão referir-se a 
todos os pedidos internacionais, a certos tipos desses pedidos ou a deter
minados desses pedidoS que d-esignem a Repartição nacional autora desse 
pedido. Tais pedidos de cópias deverão ser renovados todos os anos através 
de notificações transmitidas ao Escritório Internacional antes de 30 de 
novembro do ano precedente por essa Repartição. 
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b) Os pedidos conforme o artigo 13.2) b) estarão sujeitos ao paga
mento de uma taxa para cobertura das despesas de preparo e expedição 
das eópias. 

3!. 2 Preparo de cópias 

O Escritório Internacional será responsável pelo preparo das cópias 
a que se refere o artigo 13. 

RIEGRA 3·2 
Retirada do pedido internacional ou de designações 

32 . I Retiradas 

a) O depositante poderá retirar o pedido internacional antes da expi
ração de um prazo de 20 meses contados da data de prioridade, salvo em 
relação a qualquer Estado de3ignaào em que já tenha sido iniciado o 
processo ou o exame nacional. Poderá retirar a designação de qualquer 
Estado designado antes da data em que o processo ou o exame sejam 
iniciados nesse Estado. 

b) A retirada da designação de todos os Estados designados será con
siderada como uma r·etirada do pedido internacional. 

c) A retirada deverá ser efetuada por meio de um aviso assinado 
enviado pelo depositante ao Escritório Internacional ou, se a via original 
ainda não houver sido remetida para o Escritório Internacional, à Repar
tição receptora. No caso previsto na regra 4.8b), o aviso deverá ser assi
nado por todos os depositantes. 

d) Quando a via original já houver sido remetida para o Escritório 
Internacional, o fato da retirada e a data de recebimento do aviso contendo 
a retirada serão registrados pelo E~critório Internacional e comunicados 
sem demora por este último à Repartição receptora, ao depositante, às 
Repartições designadas afetadas rela retirada e, quando a retirada for 
ref·erente ao pedido internacional e o r·elatório de pesquisa internacional 
ou a declaração mencionada no artigo 17.2)a) ainda não houverem sido 
elaborados, à Administração encarregada da pesquisa internacional. 

REGRA 33 
Estado da técnica pertinente para fins da pesquisa internacional 

33 .I Estado da técnica pertinente para fins da pesquisa tnternaclonal 

a) Para os fins do artigo 15.2), o estado da técnica pertinente abran
gerá tudo o que foi tornado acessível ao público .em todos os recantos do 
mundo, por meio de divulgação escrita (inclusive desenhos e outras ilus
trações) e que seja capaz de ajudar a decidir se a invenção reivindicada é 
nova ou não e se ela implica ou não em uma atividade inventiva (isto é se 
ela é evidente ou não) 1 contanto, porém, qu~ sua colocação à disposição 
do público tenha ocorrido antes da data do d·epósito internacional. 

b) Quando a divulgação escrita mencionar uma divulgação oral, um 
uso, uma exposição, ou quaisquer outros meios através dos quais o conteúdo 
da divulgação escrita foi tornado acessível ao público, e quando essa 
colocação à disposição do público tenha ocorrido em uma data anterior à 
do depósito Internacional, o relatório de pesquisa Internacional mencionará 
em separado ·este fato e a data em que ele ocorreu, caso a colocação à 
disposição do público da divulgação escrita haja ocorrido em uma data 
pOsterior à do depósito internacional. 



420 DECRETOS LEGISLATIVOS - 1980 

cJ Qualquer pedido publicado, assim como qualquer patente cuja data 
de publicação for posterior, mas cuja data de depósito - ou, quando for o 
caso, a data da prioridade reivindicada - for anterior à data do depósito 
Internacional do pedido internacional obj e to da pesquisa, e que fariam 
parte do estado da técnica pertinente para os fins do artigo 15.2) se hou
vessem sido publicados antes da data do depósito internacional, serão 
especialmente mencionados no relatório de pesquisa internacional. 

33.2 Ramos que a pesquisa internacional deverá abranger 

a) A pesquisa internacional deverá abranger todos os ramos técnicos e 
deverá tomar como base todos os processos de pesquisa que possam conter 
elementos pertinentes à invenção. 

b) Por conseguinte, a pesquisa não deverá abranger apenas o ramo 
da técnica na qual a invenção possa ser classificada, mas também ramos 
análogos, sem levar em conta sua classificação. 

c) A questão de saber que ramos da técnica deverão, em um deter ... 
minado caso, ser considerados como análogos, deverá ser estudada à luz 
do que parece constituir a função ou o uso necessário essencial da invenção, 
e não unicamente as funções específicas expressament-e indicadas no pedido 
Internacional. 

d) A pesquisa Internacional deverá abranger todos os elementos que 
consideram geralmente como equivalentes aos elementos da invenção rei
vindicada por todas ou certas características suas, mesmo se, em seus 
detalhes, a invençã.o, tal como foi descrita no pedido internacional. for 
diferente. 

33. 3 Orientação da pesquisa 

a) A pesquisa internacional deverá ser feita à base das reivindicações, 
levando na devida conta a descrição e os desenhos (se os houver) e insis
tindo muito particularmente no conceito inventivo visado pelas revin
dlcações. 

b) Na medida em que for possível e razoável, a pesquisa internacional 
deverá abranger todos os elementos visados pelas reivindicações ou que 
se possa razoavelmente esperar que elas visem após serem emendadas. 

iREGR.A 34 

Documentação mínima 
34.1 DettnU;ão 

a) As definições contidas no artigo 2 i) e ii) não se aplicarão às finali
dades deste artigo. 

bJ A documentação mencionada no artigo 15.4) ("documentação mi
níma") consistirá em: 

1) os "documentos nacionais de patentes" tal como especificado 
na alinea c); 

li) os pedidos Internacionais (PCTJ publicados, os pedidos re
gionais publicados de patentes e certificados de autor de invenção, 
assim como as patentes e os certifcados de autor de invenção 
regionais publ!cados; 

iii) todos os demais ele-mentos que constituam a literatura não 
especializada em patentes, convencionados entre as Administra
ções encarregadas da pesquisa internacional e cuja lista for publl-
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cada pelo Escritório Internacional depois do primeiro acordo a seu 
respeito e depois de cada modificação. 

c) Ressalvadas as disposições das alíneas d) e e), os 11documentos 
nae1onais de patentes" serão os seguintes: 

I) as patentes concedidas a partir de 1920 pela França, pelo 
ex-Reichspatentant da Alemanha, pelo Japão, a União Soviética, a 
Suíça (unicamente nas línguas francesa e alemã), o Reino Unido 
e os Estados Unidos da América; 

11) as patentes concedidas pela República Federal da Alemanha; 

iii) os pedidos d·e patentes se os houver, publicados a pa'l'tlr 
de 19Gl0 nos países mencion,.dos nos pontos I) e li); 

lvl os certificados de autor de invenção concedidos pela União 
Soviética; 

v) os certlfica·dos de utilidade concedidos peliO Framça. e os 
pedidos publicados <lesses certificados; 

iv)' as patentes concedidas depois de 1920 por qualquer outro 
país, se forem redigidas em a·lemão, inglês ou framcês e se não 
contiverem qualquer reivindicação de prioridade, assim como os 
pedidos dessrus patentes publicados depois de 1920, desde que a Re
partição nacional do país interessado selecione esses documentos 
e os co~oque à disposição de cada Administração encar·regada· da 
pesquisa internacional. 

d) Quando um pedido for publicado novamente uma (por exemplo, 
publicação de uma Oftenlengungschrift como uma Auslegeschriftl ou mais 
veze·s, nenhuma Administração enca•r:re.gruda da pesquis1a internaciona:l será 
obrigada a conserv9.Jr todas as versões em sua documentação; por conse
guinte, cada Admini'Stração encarregl>da da pesquisa intemaclonrul será 
amtorizada a não conserr:var senão uma vers·ão. Por outro lado, quando um 
pedido for aprovado e concedido na forma de uma patente ou de um cer
tificado de utilid'ade <~Framça) nellihuma· Admi.niStração encarregada da 
pesquisa internacionaJ· será obrigada. a conservar ao m.esmo tempo o pedido 
e a patente ou o certificado de utilidade (França) em sua documentação; 
por conseguinte, qurulquer Administração enca:rre.gada dru pesquisa inter
nacional será amborlzada a .gua·rdar em seus arquivos quer o pedido, quer 
a patente ou o certirfica.cto de utilidade. 

e) Qualquer Administração encarregada da pesqUisa internacional cuja 
língua oficial ou uma das lirnguas oficiais não for o ja!pOrnês ou o rus-so, será 
autorizada a não incluir em sua doeumentação os documentos de patentes 
do Japão e da União Soviética respectivamente dos quals não haja resumo 
disponível em língua inglesa. Se os resumos em língua inglesa se tornarem 
disponíveis de maneira geral depois da entrada em vigor deste Regula
mento de execução os documentos de patentes abrangidos pelos resumos 
deverão ser incluídos na documentação no decorrer dos 6 meses se1guintes 
à data em que esses resumos se tornarem disponíveis de modo geral. Na 
eventuaJidade de interrupção dos sexviços de resumos em inglês nos ramos 
da técnica em que ta'is resumos eram geralmente dispcmíveis, a Asse.mbléia 
adotará as medidas necessárias a restaurar prontamente tais serviços no$ 
ramos em questão. 

i) Para os fins desta regra, os pedidos que houverem sido unicamente 
coloc.,dos à disposição do Público para consulta não são considerados COIIIlO 
pedidos publicados. 
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REGRA 35 

Administracão com'/Jetente encarregada da pesquisa internacional 

35 .1 Quando apenas uma Administração encarregada da pesquisa interna
cional for competente 

Qualquer Repartição receptora comunicará ao Escritório Internacional 
em obediênciaJ aos termos do acordo a que se refere o artigo 16.3) b), que 
AdminiSitração encarregada da pesquisa internacional é competemte para 
realizar a pesquisa relativa aos pedidos internacionais depositados na dita 
Repartição; o Escritório Internacional publicará prontamente essa in~ 
formação. 

35.2 Quando várias Administrações encarregadas da pesquisa internacional 
jorer.n competentes 

a) Qualquer Repartição receptora, conforme os termO's do- acordo apli
cãvel mencionado no· artigo 16.3) bJ, poderá designar várias Administrações 
eU.ca·r:regada.s dru pes1quisa internacional: 

il declamndo todas es.sas Administrações oompetenbes em re
laçã.o a qualquer pedido internaciona-l deposita·do nessa: Repartição 
e deixando a esoolha entre essa,s· Administrações a car,go do depo
sitante, ou 

ii) declarando uma ou váTias dessas· Administrações compe
tentoo em rela·ção a cems tipos de pe<tidos internacionais deposi
tados nessa- Repartição e de-clarando uma, ou várias outras Admi
nistrações competentes em "elação a outros tiJ>Qs de pedidos in
termacionais deposUados nessa Repartição desde que •a respeito 
dos tipo·s de pedidos interna-cionais em rel.otção aos quais várias 
Administrações encarregadas da pesquisa forem declM'adas com
petentes, a escolha caiba ao depositante. 

b) Qualquer Repartição receptora que se valer da faculdade descrita 
na alínea aJ disso informará prontamente o Escritório Internacional e este 
último publleará sem demora tal Informação. 

RJEGRA 36 

Exigências mínimas para as Administrações encarregadas da pesquisa 
internacional 

36 .1 Definição das exigências mínimas 

As exigências mínimas mencionadas no artigo 16.3) c) serão as se
guintes: 

i) a Repartição na.ciona: ou a organização intergovernamental 
deverá ter pelo menos 150. funcionários de tempo integral .pos~ruindo 
h81bilitação técnica suficiente para realizar as pesquisas; 

ii) essa Repalftição ou essa organização d€·verá possui-r pelo 
menos a docum-entação mínima a que ,se refere a regra 34 adequa
damente adaptada às f1na!idades da pesquisa; 

iii) essa Repart,ição ou es,sa organiz~ão deverá dispor de pes
soaà capaz de realizar a pesquisa nos ramos técnicos requeridos e 
possuindo conhecimentos lingüísticos necessários à compreensão 
pelo menos daJs línguas em que a documentação mínima mencio
nada na regra: 34 esrtiv.er redigida ou traduzida. 
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~37 

Titulo omisso ou defeituoso 

37 . i Titulo omisso 

Se o pedido internacional não pes.sui.- tituk> e se a Repa.rt!ção recep
tora houver notiiflca,do a Administração encarregada da pesquisa internar 
cional que solicitou ao depositante a correção dessa falha, essa Adminis
tração procederá à pesquisa internacional, a menos que receba·, e até que 
receba notl.f·icação de que o dito pedido internacional foi considerado como 
retkado. 

37. 2 Colocação de titulo 

Se o pedido internacional não pessuir t!tuk> e se a Administração en
ca:I'Iregada da pesquisa internacional não houver recebido notificação da 
Repartição receptm"a comunicando que o depoo.itante foi solicitado a for
necer um t!tuk>, ou se a dita Aclminl.stração consta,tar que o título não 
está conforme a regra 4 .3, essru Administração fo•rnecerá ela própria um 
titulo. 

REGRA 38 
Resumo omtsso ou defeituoso 

38.1 Resumo omisso 

Se o pedido intemacionaJ. não contiver resumo e se a Repartição re
ceptora hoover notificado à Administração enca-rregada da pesquisa in
ternacional que solicitou ao dep•ositante a correção dessa fMha, essa Admi
nistração procederá à pesquisa inte;macional saLvo se receber, e até que 
receba notll'ica-ção de que o pedido internacional deverá ser considerado 
como retirado. 

38. 2 Elaboração de resumo 

a) Se o pedido internacional não contiver resumo e se a Administração 
encarregada: da pesquisa intemacional nOO horuver recebido notificação 
da: Repartição r,eceptora comunicando que o depositante ,foi solicitado 81 
submeter um resumo, ou se a dita Administração constatar que o resumo 
não está con;forme às disposições da regra 8, essa Administração elalborará 
ela~ própria um resumo (na língua: de pub:icação do pedido -internacional) 
e solicitará ao depositante que apresente seus comentádos a resp·ei.to no 
prazo de um mês a ccntar da data dessa soli.citação. 

bJ O conteúdo definitivo do resumo será determinado pela Administra
ção enca,l'I"€gada da pesquislt interna,cional. 

REJORA 39 

Matéria a que se refere o artigo 17.2)a!i) 

39 .1 Definição 

Nenhuma Administração encarregada da pesquisa internacional terá 
obrigação de PTocedeT à pesquisa de um pedido internacional cuja ma:téria 
e na: medida em que a matéria seja uma das soeguintes: 

i) teorias científicas e matemáticas; 

ii) variedades v,egetais, raça;s animais, processos essencial
mente biológicos de produção de vegetais ou animais, além dos pro
cessos miCII"Obiológicos e produtos obtidos através desses processos; 
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!!i) plSJlos, princípios cm métc>dos pare; a rea:Jizaçiio de negó
cios, de ações purMnente intelectuais ou de jogos; 

ivl métodos de tratamento do corpo humano ou animal pela 
ciru.r:gia ou a terapia, assiJIIl como métodos de diagnóstico; 

y) meras apresentações de informações; 

vi) ,programas de computadores na medida em que a Admi
nistraJÇão encavregada da pesquisa internacional estiver desapa
relhada para realizar a pesquisa do estado da técnica relativa a 
tais programas. 

REGRA 40 
Falta de unidade da invenção (pesquisa internacional) 

40.1 . Solicitação de pagamento 

A solicitação de pagamento das taxa:5 adicionais de que trata o arti
go 17 .3) a) especificará o seru montante ,e os m·0tivos que levaraan a con
sidera:r que o pedido internacional não satisfaz a exigência de un;dade de 
invenção. 

40. 2 Taxas adicionais 

a) O montante da taxa adicional para a pesquiSa, de que trata o artigo 
17.3) a), .será determinado pel-a Administração competente encarregada 
da pesquisa internacional. 

b! A taxa adicional para a pesquisa, de que trata o artigo 17.3) a), 
deverá sex pa,ga cHretamente à Admi,nistração enea.rregada. da pesquisa 
internll'C!onal. 

cJ Qualquer depositante poderá pagar a taxa adicional sob protesto, 
isto é, juntSJldo uma declaração fundllllllentada que demons.tre que o pe
dido intermacional preenche a condição de unida;de da invenção ou que o 
montante da taxa adicional solicitada é excessivo. Uma: comissão de três 
membros - ou qualquer outra ínstânciâ especial - da Administração 
encaiT.ega.da da pesquisa· lntel!'nacional, ou qualquer amtortdade superior 
competente, examinará o protesto e, na medida em que o julgar justificado, 
orden3.rá o reembolso, total ou parcial, da taxa adicional ao depositante. 
A requerimento do depositante, o texto de seu protesto, bem como o da 
decisão sobre o mesmo serão comunicados às Repartições designadas, jun
tamente com o relatório de pesquisa internacional. O depositante apresen
tará uma tradução de seu protesto juntamente com a tradução do pedido 
internacional exigido em virtude do artigo 22. 

dJ A comissão de três membros, a instância especial ou a autoridade 
superior a que se refere a alínea c) não deverão incluir qualquer pessoa 
que tenha participwo da decisão obj.eto do protesto. 

40.3 Prazo 

O praw pTevlsto no' artigo 1'1. 3) a.) será fixado em cada; caw· e levando 
em conta as circunstâncias do caso em espécie. pela Ad,ministração en
ca-rregada da pesquisa: internacional; não poderá S•er inf.erior a 15 ou 30 
dias respectivamente se o endereço do depositante for no mesmo país ou 
em outro país que aquele .em que estiver sediada a Administração encarre
gada da pesquisa intern!>cional, nem superior a ~ dla:s "' contar da data 
de solicitação. 
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~RA41 

Pesquisa de tipo internacional 

41.1 Obrigação de utüizar os resultados; Reembolso da taxa 

Se, no requerianento, houver re.f.erêncla, na forma prevista na regra 4. 11, 
a mnru pesquisa de tipo interna-cional efetua.da nas condições estS~belecidas 
pelo artigo 15. 5), a Administração encarregada da pesquisa Internacional 
ruti!izará, na: medida' do possível, os resultados dessa pesqUisa pa1ra elabo
Tação do relatório d·e pesqui.sa internacional relativo ao pedido internacio
nal. A Administração enca!lr.egada da pesquisa internacional re·embolsará 
a t~:tXa de pesquisa, na medida e nas condições previstas no acordo a que 
se refere o rurti.go 16.3) b), caso o relatório de peE1quisa inte·rnacional puder 
basear-se, no todo ou em parte, nos resultados da pesquisa de tipo inter
nacional. 

REGRA 42 
Prazo para a pesquisa internacional 

42 .I Prazo para a pesquisa Internacional 

Todoo os acordos concluídos com as Administraçóe.s encarregadas da 
pe-squisa internacional devem prever o mesmo prazo pa;ra,. a elaboração do 
relatório de pesquisa internacional ou a declaração mencionada no artigo 
17 .2) a). Esse prazo não deverá exceder aquele do.s dois períodos seguintes 
que expirrar por último: 3 mes.es a conta:r do recebimento da cópia d·e 
pesquisa pe'a Administração encarregada da: pesquisa internacional ou 
9 meses a c-onta:r da data de prioridade. Durante um período temporário 
de 3 anos RI partir da entrada em vigo-r do Trata:do, os prazos estabelecidos 
para o acordo com qualquer Administração encarregada da pesquisa in
ternacional poderão ser negociados individualm•ente desde que esses prR
zos não excedam de dois meses aqueles mencionados na frase precedente, 
mas não poderão em hipótese alguma ultrapassar a expiração do 18.0 

mês seguinte à data de prioridade. 

:a11lGRA 43 
Relatório de pesquisa internacional 

43 .I 1 dentijú:açóes 

O relatório de pesquisa: internacional identi·ficará a Administração 
enca~rregada da pesquisa internacional que o elaborou, i·ndicandO o nome 
dessa Administração, e identi.Jficará o pedido intemadonal indi-cando o 
número desse pedido, o nome do de.po.sitante, o nome da Repa·rtição re
ceptora e a: data do dep&lito internacional 

43.2 Datas 

O relatório de peSiquisa interma.cional será datado e indica:rá a data em 
que a pesquisa internacional foi erfetivarnente concluída. Indicará tam·bém 
a data de depósito de qualquer pedido anterior cuja prioridade haja sido 
reivindicada. 

43. 3 Classljicação 

a) O relatório de pesquisa internacional conterá a classificação do 
objeto da invenção pelo menos segundo a Classificação Internacional das 
Patentes. 

b) Essa classificação será efetuada pela Administração encarregada 
da pesquisa Internacional. 
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43.4 Língua 

Qualque·r rela.tório de pesquisa internacional e qualquer declaração 
feita em virtude do :;rtigo 17.2) ,.), serão elabOrados na língua de publica
çao do pEdlUo m· .... LrEacior.al a que se referem. 

43.5 Citações 

aJ O relatório de pesquisa internacional citará os documentos consi
de·rados importantes. 

b) O método de identificação de cada documento citado será especifi
ficado nas Instruções Administr~tlvas. 

c) As citações de particular importância serão especialmente apontadas. 

dJ As citações que não forem importantes para todas as reivindica
ções serão indicadas em relação à ou às reivindicações a que se referirem 

e) Se apenas certas passagens do documento citado forem importantes 
ou especialmente importantes, essas passagens serão identificadas Pela 
indicação, por exemplo, da página, da coluna ou das linhas em que figura 
a ,p·asSagem em questão. 

43. 6 Ramos abrangidos pela pesquisa 

a) O relatório de pesquisa internacional conterã a identificação por 
símbolos de classificação dos ramos abrangidos pela pesquisa. Se essa iden
tificação for feita na base de uma classificação diferente da Classificação 
Internacional das Patentes, a Administração encarregada da pesquisa inter
r. acional publicar:i a classifiCação utilizada. 

b) Se a pesquisa internacional abranger patentes, certificados de autor 
de invenção, c-ertificados de utilidade, modelos de utilidade, patentes ou 
certificados de adição, certificados de autor de invenção adicionais, certi
ficados de utilidade adicionais ou pedidos publicados de um dos tipos pre
cedentes de proteção relativos a Estados, épocas ou línguas não compre
endidos na documentaÇão mínima tal como de-finida na regra 34, o rela
tório internacional de pesquisa identificará os tipos de documentos, os 
Estados, as épocas ou as língur..s a que se referiu. O artigo 2 :ii) não será 
aplicável às finalidades desta alínea. 

43. 7 Observações a respeito da unidade da invenção 

Se o depositante houver pago -taxas adicionais pela pesquisa interna
cional, o relatório de pesquisa internacional o mencionará. Outrossim, quan
do a pesquisa internacional houv-er sido realizada apenas sobre a invenção 
principal (artigo 17 .3)a), o relatório de pesquisa internacional indicará 
que partes do pedido internacional a pesquisa abordou e que partes não 
abordou. 

43 . 8 Assinatura 

O relatório de pesquisa internacional S•erá assinado por um funcionário 
autorizado da Administração encarregada da pesquisa internacional. 

43 . 9 Limitação do conteúdo 

O relatório de pesquisa internacional não conterá qualquer matéria 
além das enumeradas nas regras 33.1 b) e c), 43.1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 e 44.2 



SllNADO FEDERAL 427 

a) e b), e a indicação mencionada no artigo 17.2)b). E sobretudo não con
terá qualquer expressão de opinião, qualquer observação, argumento, ou 
explicação. 

43.10 Forma 

As condições materiais quanto à forma do relatório de p.esquisa inter
nacional serão especificadas nas Instruções Administrativas. 

REGRA 44 

Transmissão do relatório de pesquisa internacional, etc. 

44 .1 Cópias do relatório ou da declaração 

A Administração encarregada da pesquisa internacional transmitirá, no 
mesmo dia, uma cópia do relatório de pesquisa internacional ou da decla
ração a que se refere o artigo 17. 2a) ao Escritório Internacional e uma 
cópia ao depositante. 

44. 2 Título ou resumo 

a) Ressalvadas as alineas b) e c), o relatório de pesquisa internacional 
recomendará à Administração encarregada da pesquisa internacional que 
aprov.e o título e o resumo SlJbmetidos pel·:J depositante, ou anexará o texto 
do título ·e/ou do resumo tal coma elaborados pela Administração enca:::-rr
gada da pesquisa internacional de acordo com as regras 37 e 38. 

b) Se, ao ser concluída a pesquisa internacional, o prazo concedido ao 
depositante para comentar todas as sugestões da Administração encarre
gada da pesquisa internacional relativas ao resumo não houver expirado, 
o relatório de pesquisa int.ernacional mencionará que está incompleto no 
que diz respeito ao resumo. 

c) Assim que expirar o prazo mencionado na alínea b), a Adminis
tração encarregada da pesquisa internacional notificará ao Escritório Inter
nacional e ao depositante que o resumo foi aprovado ou elaborado por ela. 
44.3 Cópias de documentos citados 

a) O requerimento a que se refere o artigo 20.3) poderá ser apresen
tado a qualquer momento durante o.s 7 anos a partir da data do depósito 
internacional do pedido internacional a que se r-efere o relatório de pesquisa 
internacionaL 

b) A Administração encarregada da pesquisa internacional poderá exi
gir que a parte (depositante ou Repartição designada) que lhe apresentou 
o requerimento pague o custo do preparo e da expedição das cópias. O mon
tante desse custo do preparo de cópias será estabelecido nos acordo3 a que 
se refere o artigo 16.3)b) concluídos entre as Administrações -encarregadas 
da pesquisa internacional e o Escritório Internacional. 

c) Qualquer Administração encarregada da pesquisa internacional que 
não desejar transmitir cópias diretamente a qualquer Repartição desig
nada enviará uma cópia ao Escritório Internacional qu-e então procedera 
de acordo com as disposições das alíneas a) e b). 

d) Qualquer Administração encarregada da pesquisa internacional po
derá confiar as tarefas a que se refer·em as alíneas a) a c) a outro or-g-a
nismo que será responsável perante ela. 
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REGRA 45 

Tradução do relatório de pesquisa internacional 
45.1 Línguas 

OS relatórios de pesquisa internacional e as declarações a que se refere 
o artigo 17 .2la) serão traduzidos para o inglês quando não forem elabo
rados nessa língua. 

REGRA 46 

Emenda das reivindicações junto ao Escritório Internacional 
46.1 Prazo 

O prazo mencionado no artigo 19 será de dois m·eses a contar da data 
de transmissão do relatório de pesquisa internacional ao Escritório Inter
nacional e ao depoSitante pela Administração encarregada da pesquisa 
internacional ou, quando essa transmissão for efetuada ante3 de expirado 
o 14.0 mês a contar da data de prioridade, de três meses a c·ontar da data 
de transmissão. 

46.2 Data das emendas 

A data de recebimento de qualquer emenda será registrada p·elo Escri
tório Internacional e indicada por ele em todas as publicações ou cópias 
que elaborar. 

46. 3 Língua das emendas 

Se o pedido internacional houver sido depositado numa língua dife
rente daquela usada na sua publicação pelo Escritório Internacional, qual
quer emenda feita de acordo com o artigo 19 deverá ser efetuada tanto na 
língua em que o pedido internacional foi depositado como na língua em 
que foi pu!Ylicado. 

46.4 Declaração 

a) A declaração mencionada no artigo 19 .ll deverá ser feita na língua 
de publicação do pedido internacional e não deverá exceder 500 palavras se 
for redigida em, ou traduzida para o inglês. 

b) A declaração não deverá conter qualquer comentário relativo ao 
relatório de .pesquisa internacional ou à pertinência da.s citações .contida.s 
nesse l'clatório. A declaração não poderá se referir a uma citação contida 
no relatório de pesquisa internacional senão para indicar que uma deter
minada emenda dru:; re-ivindicações tem por fim evitar o documento citado. 

46.5 Forma das Emendas 

a) O depositante será solicitado a apresentar uma folha de substitui
ção para cada folha das reivindicações que devido a uma <lu mais emendas 
feitas de acordo com o artigo 19, divirja da folha originalmente depositada. 
A carta que acompanhar· as folhas de substituição deverá chamar atenção 
para as divergências entre as folhas substituídas e as folhas de substituição. 
Desde que uma emenda exija a supressão de uma folha inteira, essa emenda 
deverá ser comunicada por uma carta. 

b) O Escritório Internacional anotara em uma folha de substituição 
o número do pedido internacional, a data- em que foi recebida a folha em 
questão e o carimbo que o identifica. Conservará em seus arquivos, toda e 
qualquer folha de substituição, a carta que acompanhar a ou as folhas 
de substituição e qualquer carta tal como mencionada na última frase 
da alínea a). 
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c) O Escritório Internacional inserirá toda e qualquer folha de substi
tuição na via original e, no ca.so mencionado na última frase da alínea a), 
anotará as supressões na via original. 

REGRA 47 

Comunicação às Repartições designadas 
47 .1 Processo 

aJ A comunicação a que se refere o artigo 20 será feita pelo Escritório 
Internacional. 

b) Essa comunicação será feita prontamente após o Escritório Inter
nacional ter recebido do depositante emenda.s ou uma declaração de que 
ele não deseja apresentar emendas ao Escritório Internacional mas, de todo 
modo, ao .se expirar o prazo pr·evisto na regra 46.1. Quando, em obediência 
ao artigo 1~ .2)a), a Administração encarregada da pesquisa internacional 
houver declarado que nenhum relatório de pesquisa internacional será 
efetuado, a comunicação a que se refere o artigo 20 será feita, salvo reti
rada do pedido Internacional, dentro do prazo de um mês a contar da 
data em que o Escritório Internacional recebeu da Administração encarre
gada da pesquisa internacional a notificação relativa a essa declaração; 
à dita comunicação deverá ser juntada uma indicação da data da notifi
cação enviada ao depOsitante de acordo com o artigo 17 .2)a). 

c) O Escritório Internacional enviará ao depositante uma nota indi
cando as Repartições nacionais à.s quais a comunicação foi feita e a data 
dessa comunicação. Essa nota será enviada no mesmo dia que a comuni
cação. 

ci) Cada Repartição designada receberá, a pedido, os relatórios de pes
quisa internacional e as declarações a que se refere o artigo 17.2)a) tam
bém em sua tradução conforme a regra 45 .1. 

e) Quando qualquer Repartição designada houver dispensado a exi
gência do requerimento prescrito pelo artigo 20 as cópia.s dos docum.entos 
que normalmente deveriam ter sido enviadas a essa Repartição serão envia
das, a seu pedido ou a pedido do depositante, para este último ao mesmo 
tempo que a nota mencionada na alínea c). 

47.2 Cópias 
a) As cópias requeridas para as comunicações serão preparad.as pelo 

Escritório Internacional. 
b) Essas cópias deverão ser feitas em folhas de formato A4. 

47.3 Lfnguas 

A comunicação do pedido internacional, de acordo com o artigo 20, 
deverá .ser feita na lingua de .sua publicação, ficando entendido que, se 
essa lingua não for a mesma em que o pedido foi depositado, este último 
serã, a pedido da Repartição designada, comunicado em uma ou outra 
dessas línguas, ou em ambas. 

REJGRA 4l! 

Publicação internacional 
41!.1 Forma 

a) O pedido Internacional será publicado em forma de brochura. 

b) Os pormenores relativos à forma da brochura e ao seu modo de 
reprodução setão especificados nas Instruções Administrativas. 
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48 . 2 Conteúdo 

a) A brochura conterá: 

i) uma página de cobertura padronizada; 

i!) a descrição; 

iii) as reivindicações; 

iv) os desenhos, se os houver; 

v) com ressalva da alínea g), o relatório de pesquisa interna
cional ou a declaração mencionada no artigo 17 .2)a); 

vi) qualquer declaração depositada em obediência ao artigo 
19.1), salvo se o Escritório Internacional considerar que a declara
ção não está conforme às disposições da regra 46. 4. 

b) Com ressalva da alínea c), a página de cobertura compreenderá: 

i) dados retirados da folha que contém o requerimento e outros 
dados que serão esp-ecificados nas Instruções Administrativa.s; 

ii) uma ou mais ilustrações quando o pedido internacional con
tiver desenhos; 

iii) o resumo: caso o resumo seja redigido ·em inglês e em uma 
outra língua, o texto em inglês deverá figurar em primeiro lugar. 

c) Quando, em obediência ao artigo 17. 2) a), houver sido feita uma 
declaração, a página de cobertura evidenciará esse fato e não compreen
derã desenhos nem resumo. 

d) Quando as ilustrações mencionadas nas alíneas b> ii) forem esco
lhidas dá maneira estabelecida pela regra 8. 2, a reprodução dessa ilustra
ção ou ilustrações na página de cobertura poderá ser em formato reduzido. 

e) Caso não haja espaço suficiente na página de cobertura para todo 
o resumo tal como mencionado na alínea b)iii), o mesmo pod-erá ser apre
sentado no verso da página de cobertura. O mesmo se aplica à tradução 
do resumo quando ·essa tradução tiver de ser publicada em obediência à 
regra 48.3.c). 

f) Se as reivindicações houverem sido emendadas de acordo com o 
artigo 19, a publicação conterá quer o texto integral das reivindicações tal 
como foram depositadas e tal como toram emendadas, quer o texto inte
gral das reivindicações tal como foram depositadas, especificando todas as 
emendas. Qualquer declaração de acordo com o artigo 19.1 será igualmente 
incluída, a menos que o Escritório Internacional julgue que a mesma não 
está conforme às disposiçóes da regra 46.4. A data de recebimento pelo 
Escritório Internacional das reivindicações emendadas deverá ser indi
Cada. 

g) Se, na ocasião estabelecida para a publicação, o relatório de pes
quisa internacional ainda não estiver disponível (em virtude, por exem
plo, de publicação a pedido do depositante de acordo com os artigos 21.2) 
b) e 64.3) cJ i), a brochura conterá, em lugar do relatório de pesquisa i.ll
ternacional, a indicação de que esze relatório ainda não e.stá disponível 
e que, ou a brochura (contendo então também o relatório· internacional) 
será ,publicada novamente, ou o relatório de p,esquisa internacional (quan
do estiver disponível} será publicado separadamente. 
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h) Se, na data estabelecida para a publicação, o prazo para emendas 
das reivindicações, estipulado pelo artigo 19, nã.o houver expirado, a bro
chura indicará ess2 fato e especificará que, se a.s reivindicações tiverem 
de ser modificadas de acordo com o artigo 19, haverá, logo após essas mo
dificações, quer nova publicação (da brochura incluindo as reivindica
çõe,.:; como foram emendadas), quer publicação de uma declaração repro
duzindo todas as emendas. No último caso, haverá, p.elo menos, nova 
publicação da página de cobertura e das reivindicações e em caso de de
pósito de uma declaração em virtude do artigo 19 .1), publicação dessa de
claração, a menos que o Escritório Internacional julgue que a declaração 
não está conforme às disposições da regra 46.4. 

i) As Instruções Administrativas determinarão os casos em que as di
versas alternativas mencionada.s nas alíneas g) e h) serão aplicadas. Essa 
determinação dependerá do volum,e e da complexidade das emendas e/ou 
do volume do pedido internacional e d-~ fatores de custo. 

48. 3 Línguas 

a) Se o pedido internacional for depositado em alemão, em francês, 
em inglês, em japonês ou em russo, ele será publicado na língua em que 
foi depositado. 

b) Se o pedido internacional for depositado em uma língua que não 
seja alemão, francês, inglês, japonês ou russo, será publicado em tradução 
inglesa. A tradução .será feita sob a responsabilidade da Administração 
encarregada da pesquisa internacional que deverá tê-la pronta em tempo 
suficiente para que a publicação internacional a que se refere o artigo 20 
seja feita na data prevista. Não obstante as disposições da regra 16.1 a), 
a Administração encarregada da pesquisa internacional poderá percebei 
uma taxa do depo3itante pela tradução. A Administração encarregada da 
pesquisa internacional dará oportunidade ao depositante para comentar a 
minuta da tradução e estipulará um prazo razoável, na circunstância, para 
a apresentação desses comentários. Caso não haja tempo para levar em 
consideração os comentários do depositante antes da comunicação da tra
dução, ou se houver divergência de opjniõe.s: entre o depositante e a dita 
Administração quanto à exatidão da tradução, o depositante poderá enviar 
uma cópia de Eeus comentários ou o que restar dos mesmos, ao Escritó
rio Internacional e a cada Repartição designada à qual a tradução foi co
municada. O Escritório Internacional publicará a essência dos comentárioa 
jWltamente com a tradução da Administração encarregada da pesquisa 
internacional ou depois da publicação de.ssa tradução. 

c) Se o pedido internacional for publicado em uma língua que não 
c,ej a o inglês, o relatório de pesquisa internacional ou a d·eclaração a que 
se refere o artigo 17.2) a), e o re.sumo serão publicados ao m·esmo tempo 
neEsa outra língua e em inglês. As traduções serão feitas sob a responsa
bilidad.e do Escritório Internacional. 

48. 4 Publicação antecipada a pedido do depositante 

a) Quando o depositante pedir a publicação tal como o facultam os 
artigos 21.2) b) e 64. 3) e) i) e quando o relatório de pesquisa internacio
nal ou a declaraçã,o a que se refere o artigo 17.2) a) ainda não estiver dis
ponível para publicação com o pedião internacional, o Escritório Interna
cional cobrirá uma taxa especial de publicação cujo montante será fixado 
na..3 Instruções Administrativas. 

b! A publicação de acordo com os artigos 21.2) b! e 64.3) c) i) será 
f.eita pelo Escritório Internacional logo após o depositante havê-la sollci-
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tado e, quando uma taxa especial for devida em virtude da alínea a), 
depois do recebimento deEsa taxa. 

48.5 Notificação da publicação nacional 

Quando a publicação do pedido internacional pelo Escritório Interna
clonai for regulamentada pela disposição do artigo 64.3) c) ti), a Repar
tição nacional Interessada, logo após haver efetuado a publicação nacio
nal mencionada na dita disposição, notificará o fato dessa publicação na
clonai ao Escritório Internacional. 

48.6 Publicação de certos fatos 

a) Se qualquer notificação a que se refere a regra 29 .1. aJ ii) chegar 
ao Escritório Internacional em uma data em que já não pos.sa mais sustar 
a publicação internacional do pedido Internacional, o Escritório Interna
cional publicará prontamente na Gazeta uma nota reproduzindo a essên
cia de!:sa notificação. 

bJ A essência de qualquer notificação a que se referem as regras 29.2 
e 51.4 será publlcada na Gazeta e, caso a notificação chegue ao Escritório 
Internacional antes de terminados os preparativos para a publlcação da 
brDchura, também nesta última. 

cJ Se o pedido internacional for retirado depois de sua publicação in
ternacional, tal fato será publicado na Gazeta. 

REGRA 49 
Línguas das traduções e montantes das taxas conforme o artigo 22.1 e 2) 

49 . 1 Notificação 

a) Qualquer Estado contratante que exija a remessa de uma tradução 
ou o pagamento de uma taxa nacional, ou ambos, conforme o artigo 22, 
deverá notificar ao Escritório Internacional: 

!) as linguas de que exige uma tradução e a lingua em que 
esta deverá ser feita; 

ii) o montante da taxa nacional. 

b! Toda a notificaçác receb:da pelo Escritório Internacional conforme 
a alínea a) será publicada prontamente na Gazeta pelo Escritório Interna'":' 
clonai. 

cJ Se as exigências a que se refere a alínea a) forem posteriormente 
modificadas, essas mod!ficações deveráo ser comunicadas pelo Estado con
tratante ao Escritório Internacional que publicará prontamente a notifi
cação na Gazeta. Se a modificaçã.o se referir à exigência de uma tradu
ção para uma língua que não fora exigida antes dessa modificação, ela não 
se aplicará senão aos pedidos internacionais depo.3:itados mais de dois 
meses depois da publicação da notificação na Gazeta. De outro modo, a 
data efetiva de qualquer modificação Eerá determinada pelo Estado con
tratante. 

49 . 2 Línguas 

A lingna em que uma traduçáo poderá ser exigida deverá ser uma 
l!ngua oficial da Repartição designada. Caso haja várias lingnas oficiais, 
nenhuma tradução poderá ser exigida se o pedido internacional estiver 
redigido em uma dessas línguas oficiais, e se uma tradução tiver de ser 
fornecida, o depositante poderá escolher qualquer uma delas. Não obstante 
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as disposições desta alínea, caso haja viárias línguas oficiais, mas a legis
lação nacional detenninar a utilização de uma dessas línguas pelo estran
geiro, uma tradução nessa língua poderá ser exigida. 

49.3 Declarações a que se refere o artigo 19 

Para as finalidades do artigo 22 e desta regra, qualquer declaração 
feita de acordo com o artigo 19 .1) será considerada como parte integrante 
do pedido Internacional. 

REGRA 50 

FacuJdade a que se retere o artigo 22. 3! 

50 .1 Exercicio da faculdade 

a) Qualquer Estado contratante que conceda prazos que expirem depois 
dos previstos no artigD 22 .1) ou 2) deverá notificar ao Escritório Interna
cional os prazos a3.'lim concedidos. 

bJ Toda notificação recebida pelo Escritório Internacional conforme 
a alínea a) será publicada prontamente na Gazeta pelo Escritório Inter
nacional. 

c) As notificações relativas à abreviação de um prazo previamente 
fixado apllcar-se-ão aos pedidos lnternacionai.s depositados depois de ex
pirados três meses a contar da data em que a notificação foi publicada pelo 
Escritório Internacional. 

d) As notificações relativas à prolongação de um prazo previamente 
fixado aplicar-se-ão, desde a sua publicação pelo Escritório Internacional 
na Gazeta, aos pedido.3 internacionais em curso na data dessa publicação 
ou depositados depoi.s dessa data ou, se o Estado contratante que fez a no
tificação fixar uma data ulterior, nesta última. 

REGRA 51 
ReVisão por Repartições designadas 

51.1 Prazo para apresentar o pedido de remessa de cópias 

O prazo a que se refere o artigo 21.1) c) será de dois me.se.s a contar 
da data da notificação enviada ao depositante conforme a.s regras 20. 71), 
24.2bl, 29.1alli) ou 29.1.bl. 

51.2 Cópia da notificação de constatação negativa 

Se, depoi3 de haver recebido uma notificação de constatação negativa 
de acordo com o artigo 11.1, o depositante solicitar ao Escritório Inter
nacional, de acordo com o artigo 25 .1), a remessa de cópias do processo 
do alegado pedido internacional a uma Repartição indicada por ele para 
ser designada, deverá juntar a esse pedido cópia da notificação a que se 
refere a regra 20.7 .1). 

51.3 Prazo para pagamento da taxa nacional e para remessa de uma 
tradução 

O prazo a que se refere o artigo 25. 2) a) expirará ao mesmo tem-po 
que o prazo fixado na regra 51.1. 

51.4 Notificação ao Escritório Internacional 

Se, de acordo com o artigo 25.2), a Repartição designada competente 
decidir que a recusa, a declaração ou a constatação a .que .se refere o ar-
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tlgo 25.1) não foram ju.stlficadas, notificará prontamente o Escritório In
ternacional de que considerará o pedido internacional como se nele não 
houvesse ocorrido o erro ou a omissão mencionados no artigo 25.2). 

REGRA 52 

Emenda das reivindicações, da descrição e dos desenhos 
junto às Repartições designadas 

52.1 Prazo 

a) Em todo o Estado designado em que o processo e o exame do pedido 
internacional sejam instaurados sem requerimento especial, o depositan
te, se o desejar, deverá exercer o direito que lhe é conferido pelo artigo 28 
no prazo de um mês a contar do cumprimento da.3 exigências contidas no 
artigo 22, desde que, se a comunicação a que se refere a regra 47.1 não 
tiver sido efetuada ao se expirar o prazo aplicável de acordo com o ar
tigo 22, ele haja exercido esse dir·eíto antes de decorridos 4 meses da ex
piração dessa data. Em qualquer caso Q depositante poderá exercer esse 
direito em qualquer data ulterior se a legislação nacional de&S€ Estado 
o permitir. 

b) Em todo o Estado designado em que a legislação nacional disponha 
que o exame não seja iniciado senão pOr requerimento especial, o prazo 
durante o qual, ou o momento em que o depositante poderá exercer o di
reito conferido pelo artigo 28 será o mesmo que o previsto pela legisla
ção nacional para o depósito de em-2ndas em caso do exame, por requeri
mento especial, de pedidos nacionais, desde que esse prazo não expire 
antes, ou que esse momento não ocorra antes da expiração do prazo apli
cável conforme a alínea a). 

PARTE C 
Regras Relativas ao Capitulo II do Tratado 

REGRA 53 

Pedtdo de exame preliminar internacional 

53 .1 Formulário 

a) O pedido de exame preliminar internacional deverá ser feito em 
formulário impresso. 

b) Exemplares do formulário impresso serão fornecidos gratuitamente 
aos depositantes pelas Repartições receptoras. 

c) Os pormenores relativos ao formulário serão especificados nas Ins
truções Administrativas. 

d) O pedido de exame preliminar internacional deverá ser apresentado 
em duas viM !dênticM. 

53.2 Conteúdo 

a) O pedido de exame preliminar Internacional deverá conter: 

I) uma petição; 
ii) indicações referentes ao depositante e ao mandatário, caso 

haja um mandatário; 
iii) indicações referentes ao pedido internacional a que di.Sser 

respeito; 
!v) uma eleição de Estados. 
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b) O pedido de exame preliminar internacional deverá ser assinado. 

53.3 Petição. 

O pedido deverá ser no teor, e ser redigido de preferência como segue: 
"Pedido de exame preliminar internacional de acordo com o artigo 31 do 
Tra~ado de Cooperação em Matéria de Patentes: O abalxo assinado solicita 
que o pedido intexnacional discriminado abaixo s·eja objeto de um exame 
preliminar internacional conforme o Tratado de COoperação em Matéria 
de Patentes". 

53. 4 Depositante 

No que diz respeito às indicações "elativas ao depositante, aplicam-se 
as regras 4. 4 e 4.16; a regra 4. 5 aplicar-se-à mutatis mutanàis. 

53.5 Manàatárto 

0<1&> haja designação de mandatário, aplicar-se-ão as regras 4.4, 4.7 e 
4.16; a regra 4.8 aplicar-se-á mutatis mutandis. 

53.6 Identificação ào peàtào internacional 

O pedido lnternacional deverá ser ident!!icado pelo nome da Repar'ição 
receptora em que houver sido depositado, pelo nome e o endereço do depo
sitante, pelo título da invenção e, quando o depositante conhecer a data 
do depósito internacional e o número de pedido internacional, por essa data 
e esse .número. 

53 . 7 Eleição àe Estados 

No pedido de exame preliminar Internacional, pelo menos um Estad<> 
contmtante obrigado pelo Capí'.ulo II do Tratado deverá ser mencionado 
dentre os Estados designados como o Estado eleito. 
53 . 8 Assinatura 

O pedido de exame preliminar internacional deverá ser assinado pelo 
depositante. 

REGRA 54 
Depositante autorizado a apresentar um pedido de 

exame preliminar internacional 

54. 1 Domicílio e nacionalidade 

O domicílio e a nacionalidade do depositante, para os fins do artigo 
31.2), serão determinados conforme diSposto nas regras 18.1 e 18.2. 

54.2 Vários depositantes: os mesmos para todos os Estados eleitos 

Se todos os depositantes forem depositantes para todos os Estados 
eleitos, o direito de apresentar um pedido de exame p~eliminar internacional 
conforme o artigo 31.2) existirá caso pelo menos um dentre eles seja: 

i) domiciliado em ou nacional de um Estado contratante obri
gado pe:o Capítulo II e o pedido internacional haja sido depositado 
em obediência ao artigo 31.2) a) ou 

!!) uma pessoa au'orizada a depositar um pedido de acordo com 
o artigo 31.2) bl e o pedido internacional haja sido depositado em 
obediência a uma decisão da Assembléia. 
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54.3 Vários depositantes: diferentes para Estados eleitos diferentes 

a) Depositantes diferentes poderão ser indicados, para Estados eleitos 
diferentes desde que, em relação a cada Estado eleito, pelo menos um dos 
depositantes Indicados para esse Estado seja: 

i) domiciliado em ou nacional de um Estado contratante obri
gado pelo Capitulo II e o pedido internacional haja sido depositado 
de acordo com o artigo 31.2) a) ou 

li) uma pessoa autorizada a depositar um pedido de acordo com 
o artigo 31.2) b) e o ped!do ln'ernacional haja sido depositado por 
decisão da Assembléia. 

b) Se a condição estabelecida na alínea a) não houver sido preenchida 
em relação a determinado Estado eleito, a eleição desse Estado será con
siderada como não tendo sido feita. 

54.4 Troca de pessoa ou do nome do depositante 

Qualquer troca da pessoa ou do nome do depositante será, a pedido do 
depositante ou da Repartição receptora, reg;strado pelo Escrltórâo Interna
cional que o notificará à Administração interessada encarregada do exame 
preliiilln.a.r Internacional e à.s Repartições eleitas. 

REGRA 55 
Línguas (exame preliminar internacional) 

55.1 Pedido de exame prel.'minar internacional 

O pedido de exame preliminar intemacional deverá ser apresentado na 
língua do pedido Internacional ou, quando for exigida uma tradução de 
acordo com a regra 55.2, na língua dessa tradução. 

55. 2 Pedido internaCional 

a) Se a Administração competente encarregada do exame prellminar 
internacional não fizer parte da. me.s.ma Repartição nacional ou da mesma 
organização lntergovernamental que a Administração competente encar
regada da p.esquiza Internacional, e se o pedido internacional for dePQSltado 
em uma líugua diferente da que foi mencionada- ou das que foram men
cionadas - no acordo concluído entr-e o Escritório Internacional e a Admi
nistração encarregada do exame preliminar internacional, esta última 
poderá exigir que o depositante lhe submeta uma tradução do pedido 
Internacional. 

b) A tradução deverá ser submetida o mais tardar na última das duas 
datas seguinte: 

I) data da expiração do prazo estabelecido na regra 46.1; 

li) data de apresentação do pedido de exame preliminar In
ternacional. 

c) A tradução deverá conter uma declaração do depositante no sentido 
de que, tanto quanto seja do seu conhechnento, ela está completa e fiel. 
Essa declaração deverá ser assinada pelo depositante. 

d) Se as disposições das alíneas b) e c) não houverem sido obedecidas, 
a Administração encarregada do exame preliminar internacional solicitará 
ao depositante que obedeça às referidas disposições no prazo de um mês 
a contar da data da solicitação. Caso o depositante não atenda a essa 
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solicitação, o pedido será considerado como não tendo sido apresentado e 
a Administração encarregada do exame preliminar internacional comuni
cará esse fato ao depositante e ao Escritório Internacional. 

REGRA 56 
Eleições ulteriores 

56, 1 Eleições apresentadas depois do pedido de exame preliminar 
internacional 

A eleição de Estados não mencionados: no pedido de exame preliminar 
internacional deverá ser efetuada por meio de uma nota assinada e apre
sentada pelo depositante e deverá identificar o pedido internacional e o 
pedido de exame preliminar internacional. 
56.2 Identificação do pedido internacional 

O pedido internacional deverá ser identificado conforme disposto na 
regra 53.6. 

56.3 Identificação do pedido de exame preliminar internacional 

O pedido de exame preliminar internacional deverá ser identificado 
pela data em que foi apresentado e pelo nome da Administração encar
regada do exame preliminar internacional à qual foi apresentado. 

56.4 Forma das eleições ulteriores 

A eleição ulterior deverá ser feita de preferência em um formulário 
impresso remetido gratuitamente aos depositantes. se não for feita em 
tal formulário, deverá ser redigida de preferência como segue: "Em re
lação ao pedido internacional depositado na ... , em ... , sob o nC? ... , 
por . . . (depositante) e pedido de exame preliminar apresentado em ...• 
.a ... ) , o abaixo assinado elege o Estado (os Estados) adiciona!(s) seguin
te(s) conforme disposto no artigo 31 do Tratado de Cooperação em Matéria 
de Patentes: ... ". 

56. 5 Lingua da eleição ulterior 

A eleição ulterior deverá ser efetuada na mesma língua do pedido de 
exame preliminar internacional. 

57 .I Obrigação de pagar 

REGRA 57 

Taxa de execução 

Qualquer pedido de exame preliminar internacional será sujeito ao 
pagamento de uma taxa em benefício do Escritório Internacional ("taxa 
de execução") . 

57.2 Montante 

a) O montante da taxa de execução será de 14 dólares dos Estados. 
Unidos ou 60 francos suíços multiplicados pelo número das línguas em que 
o relatório de exame preliminar internacional tiver de ser traduzido, em 
obediência ao artigo 36.2), pelo Escritório Internacional. 

b) Quando, em virtude de uma eleição ou eleições ulteriores, o relatório 
de exame preliminar internacional tiver de ser traduzido, em obediência ao 
artigo 36.2), pelo Escritório Internacional em uma ou várias línguas adicio
nais, um suplemento à taxa de execução, no montante de 14 dólares dos 
Estados Unidos ou 60 francos suíços por língua adicional, deverá ser pago. 
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57.3 Modo e data de pagamento 

4) Com ressalva da alínea b), a taxa de execução será cobrada pela 
Administração encarregada do exame preliminar internacional à qual for 
apresentado o pedido de exame preliminar internacional e será devida 
na data de apresentação desse pedido. 

b) Qualquer suplemento à taxa de execução de acordo com a regra 
57.2.b) será cobrado pelo Escritório Internacional e devido na data da 
apresentação da eleição ulterior. 

c) A taxa de execução deverá ser paga na moeda determinada pela 
Administração encarregada do exarne preliminar internacional à qual o 
pedido de exame preliminar internacional for apresentado, ficando enten
dido que, na ocasião de sua transferência para o Escritório Internacional 
por essa Administração, ela deverá ser livremente conversível em moeda 
suíça. 

d) Qualquer suplemento à taxa de execução deverá ser pago em moeda 
suíça. 

57.4 Falta de pagamento (taxa de execução) 

a) Quando a taxa de execução deixar de ser paga como prescrito nas 
regras 57.2.a) e 57.3.a) e c), a Administração encarregada do exame pre
liminar internacional solicitará ao depositante que pague essa taxa no 
prazo de um mês a contar da data da solicitação. 

b) Se o depositante atender à solicitação dentro do prazo prescrito, o 
pedido de exame preliminar internacional será considerado como tendo 
sido recebido na data em que a Administração encarregada do exame pre
liminar receber a taxa, a menos que, em virtude da regra 60.1.b) uma data 
ulterior seja aplicável. 

c) Se o depositante não atender à solicitação dentro do prazo prescrito, 
o pedido de exame preliminar internacional serã considerado como não 
tendo sido apresentado. 

57.7 Falta de pagamento (suplemento à taxa de execução) 

a) Quando o suplemento à taxa de execução não for pago de acordo com 
as regras 57.2.b) e 57.3.bl e dJ, o Escritório Internacional solicitará ao 
depositante que pague o suplemento dentro do prazo de um mês a contar 
da d.ata dessa solicitação. 

b) Se o depositante atender a essa solicitação dentro do prazo pres
crito, a eleição ulterior será considerada como tendo sido feita na data de 
recebimento do suplemento pelo Escritório Internacional, salvo se uma 
data ulterior for aplicável, de acordo com a regra 60.2.b). 

c) Se o depositante não atender à solicitação dentro do pra?lO pres
crito, a eleição ulterior será considerada como não tendo sido apresentada. 
57.6 Reembolso 

A taxa de execução, assim como qualquer suplemento a essa taxa, não 
serã reembolsada em nenhuma circunstância. 

REGRA. 58 
Taxa de exame preliminar 

58.1 Direito de solicitar uma taxa 

a) Cada Administração encarregada do exame preliminar internacio
nal poderã solicitar ao depositante que lhe pague uma taxa para execução 
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do exame preliminar internacional ("taxa de exame preliminar") e para 
a realização de todas as demais tarefas confiadas às Administrações encar
regadas do exame preliminar internacional pelo Tratado e pelo presente 
Regulamento de execução. 

b) o montante da taxa de exame preliminar e a data em que ela será. 
devida, quando for o caso, serão fixados pela Administração encarregada 
do exame preliminar internacional, contanto que essa data não seja an
terior à data em que será devida a taxa de execução. 

c) A taxa de exame preliminar internacional deverá ser paga direta
mente à Administração encarregada do exame internacional. Quando essa 
Administração for uma Repartição nacional, a taxa será paga na moeda 
determinada por essa Repartição, e quando a Administração for uma 
organização intergovernamental, na moeda do Estado em que estiver se
diada a organização intergovern.amental ou em outra moeda livremente 
conversível na moeda do dito Estado. 

REGRA 59 
Administração competente encarregada do exame preliminar internacional 

59 .I Pedidos de exame preliminar internacional jeitos de acordo com o 
artigo 31.2) a) 

Em relação aos pedidos de exame preliminar internacional feitos de 
~cardo com o artigo 31.2) a), cada Estado contratante obrigado pelas dis
posições do Capítulo II e de acordo com os termos do acordo aplicável 
a que se refere o artigo 32.2) e 3), comunicará ao Escritório Internacional 
que Administração ou Administrações encarregadas do exame preliminar 
internacional serão competentes para proceder ao exame preliminar inter
nacional dos pedidos internacionais depositados em sua Repartição nacional 
ou, no caso a que se refere a regra 19 .lb), na Repartição nacional de um 
outro Estado ou na organização intergovernamental agindo em nome de 
sua própria Repartição nacional; o Escritório Internacional publicará pron
tamente essa informação. 

Quando várias Administrações encarregadas do exame preliminar Inter
nacional forem competentes, as disposições da regra 35. 2. aplicar-se-ão 
mutatis mutandis. 

59. 2 Pedidos de exame preliminar internacional jeitos de acordo com o 
artigo 31.2) b) 

Quanto aos pedidos de exame preliminar internacional feitos de acordo 
com o artigo 31.2) b), a Assembléia, ao especificar a Administração encar
regada do exame preliminar internacional com competência para os pe
didos internacionais depositados em uma Repartição nacional que seja 
ela própria uma Administração encarregada do exame preliminar, dará 
preferência a essa Administração; se a Repartição nacional não for ela 
própria uma Administração encarregada do exame preliminar internacional, 
a Assembléia dará preferência à Administração encarregada do exame 
preliminar internacional recomendada por essa Repartição. 

REGRA 60 

Certas falhas no pedido de exame preliminar internacional ou nas eleições 

60.1 Falhas no pedido de exame preliminar internacional 

aJ Se o pedido de exame preliminar internacional não preencher as 
condições prescrita.s nas regras 53 e 55, a Administração encarregada do 
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exame preliminar internacional soiJcitará ao depositante que corrija as 
falhas dentro do prazo de um mês a contar da data dessa solicitação. 

bJ Se o depositante atender à solicitação dentro do prazo prescrito, o 
pedido de exame preliminar internacional será considerado como se hou
vesse sido recebido na data do recebimento da correção pela Administração 
encarregada do exame preliminar internacional ou, quando a taxa de exe
cução for recebida de acordo com a regra 57 .4. b) em uma data ulterior, 
nesta data. 

c) Se o depositante não atender à solicitação dentro do prazo prescrito, 
o pedido de exame preliminar internacional será considerado como não ha
vendo sido apresentado. 

dJ Se a falha for constatada pelo Escritório Internacional, este chama
rá a atenção da Administração encarregada do exame preliminar interna
cional para essa falha; essa Administração procederá então da maneira es
tabelecida nas alíneas a) a c). 

60.2 Falhas nas eleições ulteriores 

a) Se a eleição ulterior não preencher as condições prescritas na regra 
56, o Escritório Internacional solicitará ao depositante que corrija as falhas 
dentro do prazo de um mês a contar da data dessa solicitação. 

bJ Se o depositante atender à solicitação dentro do prazo prescrito, a 
eleição ulterior será considerada como havendo sido recebida na data de 
recebimento da coneção pelo Escritório Internacional ou, quando o suple
mento à taxa de execução for recebido de acordo com a regra 57.5.b) em 
uma data ulterior, nes~a data. 

c) Se o depositante não atender à solicitação dentro do prazo pres
crito, a e:etção ulterior será considerada como não havendo sido apresen
tada. 

60.3 Tentativas de eletções 

se o depooitante houver tentado elell"r um Estado que não seja um 
Estado designado ou um Estado que nJio esteja obrigado pelo Capitulo n, 
a tentativa de eleição será cmJ.Siderada como não havendo sido efetuada e 
o Escritório In'ernadonal comunicará e.sse fato ao depositante. 

REGRA 61 

Notificação do pedido de exame preliminar internacional e das eleições 

61.1 Notificações ao Escritório Internacional, ao depositante e à Adminis
tração encarregada do exame preliminar internacional 

aJ A Administração encarregada do exame preliminar internacional 
indicará, nas duas vias do pedido de exame preliminar internacional, a 
data de recebimento ou, se for o caso, a data mencionada na regra 60.l.b). 

A Administração encarregada do exame preliminar internacional en
viará prontamente a via original ao Escritório Internacional. A outra via, 
ela conservará em seus arquivoo. 

b) A Administração encarregada do exame preliminar internacional 
informará prontamente, por escrito, ao depooitante, a data do recebimento 
do pedido de exame preliminar internacional. Quando o pedido de exame 
preliminar internacional houv~r sido considerado, de acordo com as regra.s 
57.4.c) ou 60.l.c), como não tendo sido apresentado, essa Administração 
comunicará este fato ao depooitante. 
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c) O Escritório Internacional comunicará sem demora à Administração 
encarregada do exame preliminar internacional e ao depositante o recebi
mento e a data de recebimento de qua·.quer eleição ulterior. Essa data 
deverá ser a data efetiva de recebimento pelo Escritório Internacional ou, 
se for o caso, a data mencionada na regra 60.2.b). Quando a eleição ulterior 
houver sido considerada, de acordo com as regras 57.5.c) ou ao.2.c), como 
não tendo sido apresentada, o Escritório Internacional comunicará este fato 
ao depositante. 

61.2 Notificações às Repartições eleitas 

a) A notificação a que se refere o artigo 31. 7) será feita pelo Escri
tório Internacional. 

b) Essa notificação deverá indicar o número e a data do depósito do 
pedido Internacional, o nome do depositante, o nome da Repartição recep
iora, a data do depósito do ped'do nacional ou Internacional cuj.a prioridade 
houver sido reivindicada (quando existir reivindicação de prioridade), a 
data de recebimento do pedido de exame preliminar internacional pela 
Administração encarregada do exame preliminar internacional e - em 
caso de eleição ulterior - a data de recebimento da eleição ulterior pelo 
Escritório Internacional. 

c) A notificação deverá ser endereçada à Repartição eleita logo depois 
de expirado o 18.0 mês .a contar da data de prioridade ou, se o relató11io 
de exame preliminar internacional for comunicado antes, na ocasião da co
municação desse relatório. As eleições efetuadas depois de uma tal notifi
cação serão prontam•ente notificadas após sua apresentação. 

61.3 Informação ao depost"tante 

O Escritório Internacional informará ao depositante, por escrito, que 
fez .a notificação a que se refere a regra 61.2, indicando-lhe ao mesmo 
tempo, em relação a cada Estado eleito, qualquer prazo aplicável de acordo 
com o artig<J 39.1) b). 

REGRA 62 
Cópia para a Administração encm·regada do exame preliminar internaciOnal 

62 . 1 Pedid.o internacional 

a) Quando a Administração competente encarregada do exame preli
minar internacional pertencer à mesma Repartição nacional ou à mesma 
organização intergovernamental que a Administração competente encar
regada da pesqU:sa internacional, o mesmo proc-esso servirá para os fins da 
pesquisa internacional e do exame preliminar internacional. 

bJ Quando a Administração competente encarregada da pesquisa inter
nacional não pertencer à mesma Repartição nacional ou à mesma organiza
ção intergovernamental que a Administração competente encarregada do 
exame preliminar Internacional, o Escritório Internacional, prontamente 
após recebimento do relatório de pesquisa internacional ou, se o pedido de 
exame preliminar internacional houver sido recebido depois do relatório 
de pesquisa internacional, prontamente após recebimento do pedido de 
exame preliminar Internacional, enviará uma cópia do p.edido Internacio
nal e do relatório de pesquisa internacional à Administração encarregada 
do exame preliminar internacional. Quando, em lugar do relatório de 
pesquisa internacional, houver .sido feita uma dec:.aração de acordo com o 
artigo 17.2) a), as referências ao relatório de pesquisa internacional cons
tantes da frase precedente deverão ser consideradas como referências a 
uma. tal declaração. 
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62 . 2 Emendas 

a) Qualquer emenda depositada de acordo com o artigo 19 será trans
mitida prontamente pelo Escritório Internacional à Administração encar
regada do exame preliminar internacional. Se, na ocasião do depósito de 
tais emendas, um pedido de exame preliminar internacional já houver sido 
apresentado, o depositante, na ocasião do depósito das emendas nesse Es
critório Internacional, dev-erá também depositar uma cópia dessas emendas 
na Administração encarregada da .exam.e preliminar internacional. 

b! Se o prazo previsto para o depósito das emendas no artigo 19 (vide 
regra 46.1) houver expirado sem que o depositante tenha depositado ou 
tenha declarado não desejar depositar emendas de acordo corn esse artigo, 
o Escritório Internacional notificará o fato à Admfntstração encarregada do 
exame pfleliminar internacional. 

REGRA 63 

Exigências mínimas para as Administrações encarregadas do exame 
preliminar internaciOnal 

63.1 Definição das exigências mínimas 

As exigências mínimas a que se refere o artigo 32.3) serão as seguintes: 

i) a Repartição nacional ou a organização intergovemamental deverã 
possuir pelo menos 100 func:onários de tempo integral dotados de habilita
ção técnica suficiente para realizar os exames; 

li) essa Repa.rtição ou essa organização deverá possuir pelo menos a 
documentação mínima a que se refere a regra 34 adequadamente adaptada 
às finalidades do exame; 

üi) e.ssa Repartição ou essa organização deverá possuir pessoal capaz 
de realizar o exame nos ramos que o mesmo abranger e dispondo dos co
nhecimentos lingüisticos necessários à compreensão pelo menos das línguas 
em que a docum.entação mínima mencionada na regra 34 estiver J:edigida 
ou traduzida. 

REGRA 64 

Estado da técnica para efeito do exame preliminar internacional 

64 .1 Estado da técnica 

aJ Para os fins do artigo 33.2) e 3), tudo quanto foi tornado acessível 
ao público em todos os recantos do mundo por divulgação escrita (inclusive 
desenhos e outras ilustrações), desde que esta colocação à dispoolção do 
público haja ocorrido antes da data pertinente, será considerado como 
estado da técnica. 

b) Para os fins da alínea aJ, a data pertinente será: 

i) com ressalva da alínea a!, a data do depósito internacional do pedido 
internacional que constituir o objeto do exame preliminar inter:naeional. 

li) quando o pedido internacional que constituir o objeto do exame 
preliminar internacional reivin<licar de maneira hábll a priori<lade de um 
pedido anterior, a data do depósito desse pedido anterior. 

64. 2 Divulgações não-escritas 

Nos caoos em que a colocação à disposição do público houver ocorrido 
pm: meio de uma divulgação oral, de uma utilização, de uma exposição ou 
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outro meio não-escrito (divulgação não-escrita) antes da data pertinente 
tal como definida na regra 64.1.b) e em que a data de.ssa divulgação não
escrita estiver indicada em uma divulgação escrita que foi tomada aces.sível 
ao público depo's da data pertinente, a divulgação não-escrita não será 
considerada como integrando o estado da técnica para oo fins do artigo 33.2) 
e 3). Todavia, o relatório de exame preliminar internacional deverá chamar 
atenção para uma tal divulgação não-escrita na forma estabelecida na 
regra 70.9. 

64.3 Certos documentos publicados 

Quando um pedido ou uma patente, que constituiriam parte Integrante 
do estado da técnica para os fins do artigo 33.2) e 3) caso houvessem sido 
publicados antes da data pertinente mencionada na regra 64.1, houverem 
sido publicados como tal depois da data pertinente mas depositados antes 
da data pertinente ou houverem reivindicado a prioridade de um pedido 
an'-erior, depositado antes da data pertinente, esse pedido ou essa patente 
publicados não serão considerados como constituindo parte integrante do 
estado da técnica para os fins do artigo 33.2) e 3). Entretanto, o relatório 
de exame preliminar internacional deverá chamar atenção para um tal 
pedido ou patente na forma prevista na regra 70.10. 

REGRA 65 

Atividade inventiva ou não-evidência 

65 . 1 Relação com o estado da técnica 

Para os fins do artigo 33.3), o exame preliminar internacional deverá 
levar em consideração a relação exis+ente entre uma determinada reivindi
cação e o estado d-a técnlca em .seu conjunto. Deverá levar em considel"ação 
·não .só a relação ,existente entre a r.eivindicação e os documentos indivi
dua.i.s ou as partes de tais documentos considerru:los individualmente, mas 
igualmente a relação existente entre a r:eivindicação e as combinações de 
tais documentos ou partes de documentos, quando tais combinações forem 
evidentes para um técnico no assunto. 

65. 2 Data pertinente 

Para os f!ns do artigo 33.3), a data pertinente para o estudo da atlvl
dade inventiva (não-evidência) será a data prescrita na regra 54.1. 

REGRA 66 
Processamento na Administração encarregada do 

exame preliminar internacional 

66.1 Base do exame preliminar internacional 

Antes de ser iniciado o exame preliminar internacional, o depositante 
poderá fazer emendas de acordo com o artigo 34.2) b); o exame preliminar 
internacional abrangerá inicialmente as reivindicações, a descrição e os 
desenhos tal como co-ntidos no pedido inte,rnacional na ocasião em que 
tiver início o exame preliminar internacional. 

66. 2 Primeiro parecer escrito da Administração encarregada do exame 
preliminar internacional 

a) Se a Administração encarregada do exame preliminar internacional: 

i) for de parecer que o pedido internacional contém qualquer 
das falhas descritas no artigo 34.4); 
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ii) for de parecer que o relatório de exame preliminar interna
cional deveria rer negativo em r,elação a qualquer uma das reivindi
cações em virtude do fato de que a invenção nele reivindicada não 
pareça ser nova, não pareça envolver uma atividade inventiva (não 
pareça ser não-evidente), ou não pareça suscetível de aplicação 
industrial; 

üi) constatar qualquer falha na forma ou no conteúdo do pe
dido internacional de acordo com o Tratado ou o presente Regula
mento de execução; 

iv) considerar que qualquer emenda vai além da exposição 
contida no pedido internac'onal, tal como depo.sitada; ou 

v) de&ejar juntar ao relatório de exame preliminar Internacio
nal observações relativas à clareza das reivindicações, da descrição 
e dos desenhos ou à questão- de saber se as reivindicações baseiam
se inteiramente na descrição; 

a dita Administração o notificará por escrito ao depositante. 

b) A notificação deverá expor, de forma pormenorizada, os motivos 
do parecer da Adminis~ração encarregada do exame pre:iminar internacio
nal. 

c) A notificação deverá solicitar ao depositante que apresente uma 
resposta escrita acompanhada, quando for o caso, por emendas ou correções. 

dJ A notificação deverá fixar um prazo para a resposta. Esse prazo 
deverá ser .razoável, levando em conta as: circunstâncias. Deverá. se·r nor
malmente de dois meses a contar da data da notificação. Não deverá em 
hipótese alguma s.er inferior a um mês a contar dessa data. Deverá Slel" 
de pelo menos dois meses a contar dessa data, quando o relatório de pes
quisa internacional for transmitido ao mesmo tempO que a notificação. 
Não deverá em hipótese alguma ser superior a três meses ,a contar da 
data em questão. 

66. 3 Resposta formal à Administração encarregada do exame preliminar 
internacional 

ai O depositante poderá responder à solicitação da Administração en
carregada do exame preliminar internacional, mencionada na regra 66.2. c), 
efetuando emendas ou correções ou - ca.so discorde do parecer dessa Admi
nistração - apresentando argumeniDs, conforme o caso, ou por am'bos os 
meios. 

b) Qualquer resposta deverá ser apresentada diretamente à Adminis
tração encar.r:egada do exame preliminar internacional. 

66.4 Possibilidade adicional de emendar ou de corrigir 

a) Se a Administração encarregada do exame preliminar internacional 
desejar emitir um ou vários pareceres escritos adicionais poderá fazê-lo, 
invocando as regras 66.2 e 3. 

bJ A pedido do depositante, a Administração encarregada do exame 
preliminar internacional poderá oferecer-lhe uma ou várla.s po.ssibllidades 
adicionais de apresentar emendas ou correções. 

66, 5 Emendas 

Qua.l.quer alteração além da retificação de erros evidentes de transcri
ção, na.s reivindicações, na descrição ou nos desenhos, inclusive qualquer 
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supressão de reivindicações, qualquer omissão de passagens da descrição, 
ou qualquer omissão de certos desenhos, será considerada como uma 
emenda. 

66.6 Comunicações informais com o depositante 

A Adminis~·ração encarregada do exame preliminar internacional po
derá, a qualquer tempo, comunicar-se de maneira informal com o deposi
tante por telefone, por escrito, ou por meio de entrevista.s. 

A dita Administração decidirá, a seu critério, se deseja conceder m.a.i.s 
de uma entrevista quando o depositante o solicitar, ou se deseja responder 
a uma comunicação escrita informal do depositante. 

66.7 Documento de prioridade 

a) Se a Administração encarregada do exame preliminar internacional 
necessitar de uma cópia do pedido cuja prioridade for reivindicada no 
pedido internacional

1 
o Escri~ório Internacional lhe enviará prontamente, 

a pedido, uma tal copia, desde que, se o pedido for apresentado antes do 
Escritório Internacional ter recebido o documento de prioridade de acordo 
com a regra 17.1.a), o depositante remeta a dita cópia, a sua escolha, ao 
Escritório Internaciona; ou diretamente à Administração encarregada do 
exame preliminar internacional. 

b) Se o pedido cuja prioridade for reivindicada est1ver redigido em 
uma língua diferente da língua ou de uma das línguas da Administração 
encarregada do exame preliminar internacional, o depositante lhe remeterá, 
por solicitação, uma tradução na dita língua, ou numa das ditas línguas. 

c) A cópia que o depositante deverá remeter, de acordo com a alínea a) 
e a tradução a que se refere a alínea b), deverão ser remet:Jldas o mais 
tardar ao se expirar um prazo de dois meses a contar da data do pedido ou 
da solicitação. Se elas não forem remetidas dentro desse prazo, o relatório 
de exame preliminar internacional serâ feito como se a prioridade não 
houvesse sido reivindicada. 

66. 8 Formas das correções e das emendas 

a) O depositante será solicitado a fornecer uma folha de substituição 
para cada folha do pedido internacional que, devido a uma correção ou 
emenda, divirja da folha originalmente depositada. A carta que acom
panhar as folhas de substituição dev.erâ chamar atenção para as divergên
cias entre as folhas substituídas e as folhas de substituição. Se a emenda 
resultar na supressão de uma folha inteira, essa emenda deverâ ser comu
nicada em uma carta. 

b) A Administração encarregada do exame preliminar internacional 
aporá em cada folha de substituição, o número do pedido internacional, a 
data em que foi recebida e o carimbo de identificação dessa Administração. 
Conservará em seus arquivos qualquer folha de substituição a carta que 
acompanhar a folha ou folhas de substituição e qualquer cart3. mencionada 
na última frase da alínea a) . 

REGRA 67 
Matéria a que se refere o artigo 34.4 a) i) 

67.1 Definição 

Nenhuma Administração encarregada do exame preliminar interna
cional será obrigada a realizar um exame preliminar internacional de um 
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pedido internacional cuja matéria e na medida em que a matéria seja 
uma das seguintes: 

i) teorias científicas e matemáticas; 

ii) variedades vegetais, raças animais, processos essenc'ialmen
te biológicos de produção de vegetais e animais que não os processos 
microbiológicos e os produtos obtidos através desses processos; 

iii) planos, princípios ou métodos para a realização de negócios 
de ações puramente intelectuais ou de jogos; ' 

iv) métodos de tratamento do corpo humano ou animal pela 
cirurgia ou a terapia, assim como métodos de diagnóstico; 

v) meras apresentações de infornaações; 

vi) programas de computadores na medida em que a Adminis
tração encarregada do exame preliminar internacional estiver desa
parelhada para proceder a um exame preliminar internacional de 
tais programas. 

RlEGRA 68 
Falta de unidade da invenção (exame preliminar internacional) 

68.1 Ausência de solicitação de pagamento 

Se a Admlnistração encarregada do exame preliminar internacional for 
de parecer que a exigência de unidade da invenção não foi satisfeita e deci
dir não solicitar que o depositante limite as reivindicações ou pague taxas 
adiciona·is, ela fará o relatório de exame preliminar internacional, com 
ressalva do artigo 34.4 b), em relação ao pedido Internacional completo, 
indicando, porém, nesse relatório, que, em sua opinião, ele não satisfaz 
a exigência de unidade da invenção, especificando os motivos de sua 
opinião. 

68. 2 Solicitação de limitação ou de pagamento 

Se a Administração encarregada do exame preliminar internacional 
for de parecer que o pedido não satisfaz a exigência de unidade de invenção 
e decidir solie'ltar que o depositante, a sua escolha, limite as reivindicações 
ou pague taxas adicionais, indicará pelo menos uma possibilidade de limi
tação que, em sua opinião, satisfaz a exigência aplicável e espec'lficará o 
montante das taxas adicionais e os motivos pelos quais considera que o 
pedido internacional não satisfaz a exigência de unidade de invenção. Fixará 
ao mesmo tempo um prazo, que leve em consideração as circunstâncias do 
caso, para que seja atendida essa solicitação; tal prazo não poderá ser 
inferior a um mês nem superior a dois meses a contar da data da solici
tação. 

68.3 Taxa adicronal 

a) O montante da taxa adicional para o exame preliminar interna
cional a que se refere o artigo 34.3) a), será determinado pela Administra
ção competente encarregada do exame preliminar internacional. 

b) A taxa adicional para o exame preliminar internacional, a que se 
refere o artigo 34.3) a), deverá ser paga diretamente à Administração 
encarregada do exame preliminar internacional. 

c) Qualquer depositante poderá pagar a taxa adicional sob protesto, 
isto é, juntando uma declaração fundamentada tendente a demonstrar que 
o pedido internaclonal preenche a condição de unidade de invenção ou 
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que o montante da taxa adicional exigida é excessivo. Uma comissão de 
três membros ou qualquer outra instância especial da Administração encar
regada do exame preliminar internacional, ou qualquer autoridade superior 
competente, examinará o protesto e, na medida em que o julgar justificado, 
ordenará o reembolso, total ou parcial, da taxa adicional ao depositante. A 
pedido deste último, o texto de seu protesto bem como o da decisão serão 
comunicados às Repartições eleitas, na forma de anexo ao relatório de 
exame preliminar internacional. 

d) A comissão de três membros, a instância especial ou a autor•idade 
superior competente a que se refere a alínea c) não deverá incluir qualquer 
pessoa que haja participado da decisão, objeto do protesto. 

68.4 Procedimento no caso de limitação insuficiente das reivindicações 

Se o depositante limitar as reivindicações, porém de forma insuficiente 
a satisfazer a exigência de unidade da invenção, a Administração encarre
gada do exame preliminar internaC'lonal procederá da maneira prevista no 
artigo 34.3 c). 

68. 5 Invenção principal 

Em caso de dúvida quanto à questão de saber qual é a invenção princi
pal para os fins do artigo 34.3) c), a invenção mencionada em primeiro 
lugar nas reívind~cações será considerada como a invenção principal. 

REGRA 69 
Prazo para o exame preliminar internacional 

69 .1 Prazo para o exame preliminar internacional 

a) Todos os acordos concluídos com Administrações encarregadas do 
exame preliminar internacional estabelecerão o mesmo prazo para a elabo
ração do relatório de exame prelim•lnar internacional. Esse prazo não deverá 
exceder: 

i) 6 meses a partir do inicio do exame preliminar internacional; 

ii) quando a Administração encarregada do exame preliminar 
internacional houver enviado uma solicitação de limitação das 
reivindicações ou de pagamento das taxas adicionais (artigo 34.3) 8 
meses a partir do início do exame preliminar internacional. 

b) O exame preliminar internacional será instaurado tão logo a Admi
nistração encarregada do exame preliminar internacional receba: 

i) de acordo com a regra 62.2) a), as reivindicações tal como 
emendadas em V'lrtude do artigo 19; ou 

ii) de acordo com a regra 62.2) b), uma notificação do Escri
tório InternaC'lonal no sentido de que nenhuma emenda decorrente 
de disposição do artigo 19 foi depositada dentro do prazo deter
minado ou de que o depositante declarou não deseja fazer tais 
emendas; ou 

iü) quando o relatório de pesquisa internacional estiver em 
poder da Administração encarregada do exame prel1minar inter
nacional, uma notificação do depositante manifestando o desejo 
de que o exame preliminar internacional seja iniciado e vise as 
reivindicações tal como forma especificadas nessa notifi.cação; ou 

iv) uma notificação da declaração da Administração encar
r.egada da pesquisa internacional de que não será feito qualquer 
relatório de pesquisa internacional (artigo 17.7 2a). 
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c) Se a Administração competente encarregada do exame preliminar 
internacional pertencer à mesma Repartição nacional ou à mesma organi
zação intergovernamental que a Administração encarregada da pesquisa 
internacional, o exame preliminar internacional poderá, caso a Administra
ção encarregada do exame preliminar o desejar, ser iniciado ao mesmo 
tempo que a pesquisa internacional. Nesse caso, o relatório de exame pre
liminar internacional deverá ser feito, não obstante as disposições da 
alínea a) , o mais tardar 6 meses depois de exiJ'lrado o prazo concedido, 
de acordo com o artigo 19, para a modificação das reivindicações. 

REGRA 70 

Relatório de exame preliminar internacional 

70. 1 Definição 

No sentido desta regra, por "relatório" deverá ser compreendido o rela
tório de exame preliminar internacional. 

70. 2 Base do relatório 

a) Se as reivindicações houverem sido emendadas, o relatório será ela
borado, à base das reivindicações tal como foram emendadas. 

b) Se, de acordo com a regra 66.7) c), o relatório houver sido elabo
rado como se a prioridade não houvesse sido reivindicada, o relatório deverá 
mencioná-lo. 

c) Se a Administração encarregada do exame preliminar internacional 
julgar que qualquer emenda vai além da exposição do pedido internacional 
tal como foi depositado, o relatório será feito como se tal emenda não hou
vesse sido efetuada e o assinalará, assim como também explicará por que 
motivo julga que a emenda vai além da exposição em questão. 

70.3 Identificações 

O relatório identificará a Administração encarregada do exame preli
minar internacional que o elaborou, indicando o nome dessa Administração, 
e identificará o pedido internacional, indicando o número desse pedido, o 
nome do depositante, o nome da Repartição receptora .e a data do depósito 
internacional. 

70.4 Datas 

O relatório indlcarâ: 

i) a data em que o pedido de exame preliminar internacional 
foi apresentado; e 

ii) a data do relatório; esta deverá ser a data de conclusão do 
relatório. 

70.5 Classificação 

a) O relatório repetirá a classificação fornecida de acordo com a regra 
43.3 se a Administração encarregada do exame prelim'lnar internacional 
estiver de acordo com essa classificação. 

b) Caso contrário, a Administração encarregada do exame preliminar 
internacional indicará no relatório a classificação. pelo menos segundo a 
Classif'lcação Internacional das Patentes, que ela considerar correta. 
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70.6 Declaração a que se refere o artigo 35.2) 

a> A declaração mencionada no artigo 35. 2) consistirá em um "SIM" 
ou "NAO", ou um equivalente dessas palavras na língua do relatório ou 
um sinal apropriado especificado nas Instruções Administrativas, e será 
seguido das citações, explicações e observações, caso as haja, previstas na 
últ'rma frase do artigo 35. 2) . 

b) Se não estiver conforme a qualquer um dos três critérios mencio
nados no artigo 35.2) (a saber, novidade, atividade inventiva (não-evi
dência) , aplicação industrial) a declaração será negativa. Se nesse caso, 
qualquer um desses critérios, tomado separadamente, houver sido satisfeito, 
a rela tório especificará o mesmo. 

70.7 Citações a que se retere o artigo 35. 2) 

a) O relatório citará os documentos considerados como aptos a apoiar 
as declarações feitas de acordo com o artigo 35.2). 

b) As disposições da regra 43.5) b) e e) apllcar-se-ão também ao rela
tório. 

70.8 Explicações a que se refere o artigo 35.2) 

As Instruções Administrativas conterão princípios básicos para os casos 
em que as explicações mencionadas no artigo 35. 2) devam ser ou não for
necidas, assim como para a forma dessas explicações. Esses princípios bási
cos deverão fundar-se nos critérios seguintes: 

1) explicações deverão ser fornecidas cada vez que a decla
ração for negativa a respeito de qualquer reivindicação; 

ii) explicações deverão ser fornecidas cada vez que a declaração 
for positiva, salvo se os motivos que levaram à citação de um 
documento qualquer sejam fáceis de perceber através de consulta 
do documento citado; 

lU) em regra geral, deverão ser fornecidas explicações ao se 
tratar do caso previsto na última frase da regra 70.6) b). 

70.9 Divulgações não-escritas 

Qualquer divulgação não-escrita a que se refira o relatório em virtude 
da regra 64.2 será mencionada pela indicação do fato de que se trata de 
um tal tipo de divulgação, pela data em que a divulgação escrita referente 
à divulgação não-escrita foi tornada acessível ao público, .e pela data em 
que a divulgação não-escrita foi feita publicamente. 

70 .lO C erros documentos publicados 

Qualquer pedido ou patente pub1icado em virtude da regra 64. 3, será 
mencionado como tal e seguido de uma indicação de sua data de publicação, 
de sua data de depósito ou de sua data de prioridade reivindicada (caso 
haja uma). 

A respeito de qualquer data de prioridade reivindicada de qualquer 
desses documentos, o relatório poderá indicar que, no parecer da Adminis
tração encarregada do exame preliminar internacional, essa data não foi 
reivindicada de maneira válida. 

70.11 Menção de emendas ou de correções de certas talhas 

Se houverem sido feitas modüicações ou correção junto à Administra
ção encarregada do exame preliminar internacional, tal fato será especifi
cado no relatório. 



450 DECBETOS LEGISLATIVOS - 1980 

70 .12 Menção de certos defeitos 

Se a Administração encarregada do exame preliminar internacional 
for de parecer que na ocasião em que preparar o relatório: 

i) o pedido internacional contém qualquer uma das falhas 
mencionadas na regra 66. 2} a) iii) fará constar esse parecer e os 
motivos relativos ao mesmo no relatório; 

ii) o pedido internacional está sujeito a uma das observações 
mencionadas na regra 66.2) a) v), poderá fazer constar essa opi
nião no relatório e, caso o faça, os motivos relativos à mesma. 

70.13 Observcu;ões relativas à unidade da invenção 

Se o depositante houver pago taxas adicionais pelo exame preliminar 
internacional, ou se o pedido internacional ou o exame preliminar interna
cional houver sido limitado de acordo com o artigo 34.3) o relatório o indi
cará. Além disso, quando o exame preliminar internacional houver sido 
efetuado à base de reivindicações limitadas (artigo 34.3) a) ) ou unica
mente à base da invenção principal artigo 34.3 c), ) o relatório indicará 
que partes do pedido internacional constituíram o objeto do exame preli
minar internacional e que partes não o constituíram. 

70 .14 Assinatura 

O relatório será assinado por um funcionário autorizado da Adminis
tração encarregada do exame preliminar internacional. 

70.15 Forma 

As condições materiais quanto à forma do relatório serão especificadas 
nas Instruções Administrativas. 

70.16 Anexos ao relatórto 

Se as reivindicações, a descrição ou os desenhos houverem sido emen
dados ou se qualquer parte do pedido internacional houver sido corrigido 
junto à Administração encarregada do exame preliminar internacional, cada 
folha d.e substituição anotada de acordo com a regra 66.8) b) será anexada 
ao relatório. As folhas de substituição substituídas por outros folhas de 
substituição posteriores não serão anexadas. Se a emenda for comunicada 
em carta, uma cópia dessa carta será igualmente anexada ao relatório. 

70.17 Língua do relatórto e ãos anexos 

a) O relatório será elaborado na lingua de publicação do pedido inter
nacional a que disser respeito. 

b) Qualquer anexo deverá ser apresentado na língua em que foi de
positado o pedido internacional a que se referir e, caso seja diferente, 
também na língua em que foi publicado esse pedido internacional. 

REGRA 71 
Transmissão do relatório de exame preliminar internacional 

71.1 Destinatários 

A Administração encarregada do exame preliminar internacional trans
mitirá, no mesmo dia, uma cópia do relatório de exame preliminar inter
nacional e de seus anexos, se os houver, ao Escritório Internacional, e uma 
cópia ao depositante. 
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71. 2 Cópia de documentos citados 

a) O pedido a que se refere o artigo 36. 4) poderá ser apresentado a 
qualquer momento durante 7 anos a partir da data de depósito do pedido 
internacional a que se refere o relatório. 

b) A Administração encarregada do exame preliminar internacional 
poderá exigir que a parte (depositante ou Repartição eleita) que lhe apre
sentou u pedido, lhe pagoe as despesas de preparo e expedição das cópias. 
O montante dessas despesas será determinado nos acordos a que se refere 
o artigo 32.2) concluídos entre a Administração encarregada do exame 
preliminar internacional e o Escritório Internacional. 

c) Qualquer Administração encarregada do exame preliminar interna
cional que não deseje enviar cópias diretamente a nenhuma Repartição 
eleita enviará uma cópia ao Escritório Internacional que então procederá 
conforme estipulado nas alíneas a) e b). 

d) Qualquer Administração encarregada do exame preliminar Interna
cional poderá confiar as tarefas mencionadas nas alíneas a) a c) a outra 
organização responsável perante ela. 

REGRA 72 
Tradução do relatório de exame preliminar internacional 

72.1 Línguas 

a) Qualquer Estado eleito poderá exigir que o relatório de exame pre
liminar internacional, elaborado em uma língua diferente da língua oficial 
ou de uma das línguas oficiais de sua Repartição nacional, seja traduzido 
para o alemão, o espanhol, o francês, o inglês, o japonês ou o russo. 

b) Qualquer exigência desse gênero deverá ser notificada ao Escritório 
Internacional, que a publicará prontamente na Gazeta. 

72.2 Cópias de traduções para o depositante 

o Escritório Internacional transmitirá uma copm de cada tradução do 
relatório de exame preliminar internacional ao depositante, na mesma oca
sião em que comunicar essa tradução à ou às Repartições eleitas interes
sadas. 

73.3 Observações relativas d tradução 

O depositante poderá fazer observações escritas a respeito do que, em 
sua opinião, constitui erros de tradução contidos na tradução do relatório 
de exame preliminar internacional e deverá enviar uma cópia dessas obser
vações a cada uma das Repartições eleitas interessadas e ao Escritório 
Internacional. 

REGRA 73 
Comunicação do relatório de exame preliminar internacional 

73 .1 Preparo de cópias 

O Escritório Internacional preparará as cópias dos documentos que 
deverão ser comunicados de acordo com o artigo 36.3) a). 

73.2 Prazo de comunicação 

A comunicação prevista no artigo 36.3) a) deverá ser feita tão rapida
mente quanto possível. 
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REGRA 74 

Tradução e transmissão dos anexos ao relatório de 
exame preliminar internacional 

Qualquer folha de substituição a que se refere a regra 70 .16 ou quakp.J.er 
emenda mencionada na última frase dessa regra que houverem sido depo
sitadas antes da remessa da tradução do pedido internacional exigida de 
acordo com o artigo 39, ou quando a remessa dessa tradução for regida 
pelo artigo 64.2 a) il e houver sido depositada antes da remessa da tra
dução do pedido internacional como prescrito no artigo 22, deverão ser 
traduzidas e transmitidas ao mesmo tempo que a remessa mencionada 
no artigo 39 ou, quando aplicável, no artigo 22, ou se depositadas 1 mês 
antes dessa remessa ou 1 mês depois dessa remessa, deverão ser traduzidas 
e transmitidas um mês depois que houverem sido depositadas. 

REGRA 75 
Retirada do pedido internacional, do pedido de 
exame preliminar internacional ou de eleições 

75 .1 Retiradas 

a) A retirada do pedido internacional ou de todas as eleições poderá 
ser efetuada antes de expirado um prazo de 25 meses a contar da data 
de prioridade, exceto no caso de qualquer Estado eleito em que o processo 
ou o exame nacional já tenham sido iniciados. A retirada da eleição de 
qualquer Estado eleito poderá ser efetuada na data em que forem iniciados 
nesse Estado o processo e o exame. 

b) A retirada será efetuada por meio de uma nota assinada pelo de
positante para o Escritório Internacional. No caso a que se refere a re
gra 4.8 b), a nota exigirá a assinatura de todos os depositantes. 

75.2 Notificação às Repartições eleitas 

a) O fato da retirada do pedido de exame preliminar internacional ou 
de todas as eleições será notificado prontamente pelo Escritório Interna
cional às Repartições nacionais de todos os Estados que, até o momento 
da retirada, eram Estados eleitos e tenham sido avisados de sua eleição. 

b) O fato da retirada de uma eleição e a data do recebimento da 
retirada serão notificados prontamente pelo Escritório Internacional à 
Repartição eleita interessada, salvo se esta ainda não houver sido infor
mada de sua eleição. 

75.3 Notificação à Administração encarregada do exame preliminar 
internacional 

O fato da retirada do pedido de exame preliminar internacional ou 
de todas as eleições será notificado prontamente pelo Escritório Interna
cional à Administração encarregada do exame preliminar internacional se 
esta última, no momento da retirada, houver sido informada da existência 
do pedido de exame preliminar internacional. 

75.4 Faculdade concedida pelo artigo 37.4) bl 

a) Qualquer Estado contratante que deseje invocar o benefício da 
faculdade prevista no artigo 37 .4) b) deverá notificar este fato por escrito 
ao Escritório Internacional. 

b) A notificação a que se refere a alínea a) será publicada pronta
mente pelo Escritório Internacional na Gazeta e aplicar-se-á aos pedidos 
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internacionais depositados mais de um mês depois da data de publicação 
do exemplar que a publicou. 

REGRA 76 

Línguas das traduções e montantes das taxas de acordo com o artigo 39 .1) ; 
Tradução do documento de prioridade 

76.1 Not!tlcação 

a) Qualquer Estado contratante que exija a remessa de uma tradução 
ou o pagamento de uma taxa nacional, ou ambos, de acordo com o arti
go 39 .1), deverá notificar ao Escritório Internacional: 

i) as línguas das quais exige uma tradução e a língua em 
que esta deverá ser feita; 

ii) o montante da taxa nacional. 

b J Qualquer notificação recebida pelo Escritório Internacional de 
acordo com a alínea al será publicada pelo dito Escritório na Gazeta. 

c) Se as exigências a que se refere a alínea a) forem mais tarde 
modificadas, essas modificações deverão ser notificadas pelo EStado con
tratante ao Escritório Internacional, e este último publicará sem demora 
a notificação na Gazeta. Se a modificação for no sentido de que uma 
tradução seja exigida em uma língua não exigida antes, essa modificação 
não terá efeito senão em relação aos pedidos de exame preliminar inter
nacional apresentados mais de dois meses depois da publicação da noti
ficação na Gazeta. De outro modo a data efetiva de qualquer modificação 
será determinada pelo !Estado contratante. 

76.2 Línguas 

A língua em que uma tradução poderá ser exigida deverá ser uma 
língua oficial da Repartição eleita. Se houver várias línguas oficiais, ne
nhuma tradução poderá ser exigida se o pedido internacional estiver re
digido em uma delas. Se houver várias línguas oficiais e se uma tradução 
tiver de ser fornecida, o depositante poderá escolher qualquer uma dessas 
línguas. Não obstante as disposições precedentes nesta alínea, caso haja 
várias línguas oficiais, mas a legislação nacional detenninar a utilização 
de uma dessas línguas pelos estrangeiros, uma tradução nessa língua 
poderá ser exigida. 

REGRA 77 

Faculdade a que se retere o artigo 39.1) b) 

77.1 Exercício da faculdade 

a) Qualquer Estado contratante que conceda prazos que expirem 
depois do prazo previsto no artigo 39 .1) a), deverá notificar ao Escritório 
Internacional os prazos assim concedidos. 

b) Qualquer notificação recebida pelo Escritório Internacional de acor
do com a alínea a) será publicada prontamente por esse Escritório na 
Gazeta. 

c) As notificações relativas à abreviação de um prazo anteriormente 
fixado aplicar-se-ão aos pedidos de exame preliminar internacional apre
sentados depois de expirados três meses contados a partir da data de 
publicação da notificação pelo Escritório Internacional. 

d) As notificações relativas à prolongação de um prazo anteriormente 
fixado terão efeito desde o momento da publicação pelo Escritório Inter-
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nacional na Gazeta nos casos de pedidos de exame preliminar interna
cional em curso à data dessa publicação ou apresentados depois dessa 
data ou, se o Estado contratante que fizer a notificação fixar uma data 
ulterior, nesta última data. 

REGRA 78 
Emenda das reivindicações, da descrição e dos desenhos 

;unto às Repartições eleitas 

78.1 Prazo, no caso da eleição ocorrer antes de expirados 19 meses a 
contar da data de prioridade 

a) Quando a eleição de qualquer Estado contratante for reallzada 
antes de expirados 19 meses a contar da data de prioridade, o depositante 
que desejar exercer o direito concedido pelo artigo 41 deverá fazê-lo depois 
da transmissão do relatório de exame preliminar internacional em obe
diência ao artigo 36.1) e antes da expiração do prazo aplicável de acordo 
com o artigo 39, desde que, se a citada transmissão não houver sido efe
tuada ao se expirar o prazo a que se refere o artigo 39, ele exerça esse 
direito o mais tardar na data de expiração desse prazo. Em ambos os 
casos o depositante poderá exercer o direito em questão em qualquer outra 
data, se assim o permitir a legislação nacional do Estado em causa. 

b) Em qualquer Estado eleito cuja legislação nacional disponha que 
o exame só tenha início depois de apresentado um requerimento espe
cial, a legislação nacional poderá estabelecer que o prazo dentro do qual, 
ou a ocasião em que o depositante poderá exercer o direito a que se 
refere o artigo 41 - quando a eleição de qualquer Estado contratante 
ocorra antes da expiração do 199 mês a contar da data de prioridade -
seja o mesmo que aquele estabelecido pela legislação nacional para o 
depósito de emendas, no caso de exame, por requerimento especial, de 
pedidos nacionais, contanto que tal prazo não expire, ou tal ocasião não 
ocorra antes de esgotado o prazo a que se refere o artigo 39. 

78.2 Prazo, no caso da eleição ocorrer depois de expirados 19 meses a 
contar da data de prioridade 

Quando a eleição de qualquer Estado contratante houver sido efetuada 
depois de expirado o 199 mês a contar da data de prioridade e o depo
sitante desejar apresentar emendas de acordo com o artigo 41, aplicar-se-á 
o prazo estabelecido no artigo 28 para a apresentação de emendas. 
78.3 Modelos de utilidade 

As disposições das regras 6.5 e 13.5 aplicar-se-ão, mutatis mutandis, 
perante as Repartições eleitas. Se a eleição houver ocorrido antes da ex
piração do 199 mês a contar da data de prioridade, a referência ao prazo 
aplicável de acordo com o artigo 22 será substituída por uma referência 
ao prazo aplicável de acordo com o artigo 39. 

PARTE D 
Regras Relativas ao Capitulo I II do Tratado 

REGRA 79 
Calendário 

79 .1 Expressão das datas 

Os depositantes, as Repartições nacionais, as Repartições receptoras, 
as Administrações encarregadas da pesquisa internacional e o Escritório 
Internacional para os fins do Tratado e do presente Regulamento, ex
pressarão qualquer data segundo a era cristã e o calendário gregortano; 



SENADO FEDERAL 455 

caso utilizem outras eras ou outros calendários, expressarão igualmente 
todas as datas segundo a dita era ou o dito calendário. 

REGRA 80 
Cálculo dos prazos 

80 .1 Prazos expressos em anos 

Quando um prazo for expresso em um ano ou em um certo número 
de anos, terá início no dia em que o acontecimento em consideração ocor
reu e expirará, no ano subseqüente a ser considerado, no mês do mesmo 
nome e no dia de mesmo número que o mês e o dia que constituíram o 
ponto de partida desse prazo~ entretanto, se o mês subseqüente a ser 
levado em consideração não possuir dia com o mesmo número, o prazo 
considerado expirará no último dia desse mês. 

80. 2 Prazos expressos em meses 

Quando um prazo for expresso em um mês ou em um certo número de 
meses, terá inicio no dia que o acontecimento ocorreu e expirará, no mês 
subseqüente a ser considerado, no dia de mesmo número que o dia que 
constituiu o início do prazo; todavia, se o mês subseqüente a ser levado 
em consideração não tiver dia com o mesmo número, o prazo considerado 
expirará no último dia desse mês. 

80.3 Prazos expressos em dias 

Quando um prazo for expresso em um certo número de dias, terá 
inicio no dia seguinte àquele em que o acontecimento considerado ocorreu 
e expirará no dia em que se atingir o último dia do cálculo. 

80.4 Datas locais 

a) A da ta a ser levada em consideração como início de um prazo será 
a data que prevaleceu na localidade no momento em que ocorreu o acon~ 
tecimento em consideração. 

b) A data de expiração de um prazo será a data que prevalecer na 
localidade em que o documento exigido deverá ser depositado ou que a 
taxa exigida deverá ser paga. 

80. 5 Exposição em dia de descanso 

Se qualquer prazo durante o qual um documento ou uma taxa tiver de 
chegar a uma Repartição nacional ou a uma organização intergovernamen
tal expirar num dia em que essa Repartição ou essa organização não estiver 
aberta ao público para tratar de negócios oficiais, ou bem em um dia em que 
a correspondência postal comum não for distribuída na localidade em que 
essa Repartição ou essa organização estiver situada, o prazo tenninará no 
dia seguinte ao qual nenhuma dessas duas circunstâncias existir mais. 

80. 6 Data de documentos 

Quando um prazo tiver início no dia da data de um documento ou de 
uma carta emanado de uma Repartição nacional ou de uma organização 
intergovernamental, qualquer parte interessada poderá provar que o dito 
documento ou a dita carta foi posta no correio num dia posterior a essa 
data, caso em que a data em que esse papel foi efetivamente despachado 
será a considerada, para efeito do cálculo do prazo, como a data que 
constitui o inicio desse prazo. 
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80. 7 Fim de um dia úttl 

a) Um prazo que expire ern um d!i.a determinado expirará no momento 
em que a Repartição nacional ou a organização intergovernamental em que 
o documento deverá ser depositado ou em que a taxa deverá ser paga 
encerrar seu expediente nesse dia. 

b) Qualquer Repartição ou qualquer organização poderá fugir às dis
posições da alínea a), prolongando o prazo até meia-noite, no dia em con
sideração. 

c) O Escritório Internacional ficará aberto ao público até às 18 horas. 

REGRA 81 
M oditicação dos prazos fixados pelo Tratado 

81.1 Propostas 
a) Qualquer Estado contratante e o Dlretor-Geral poderão propor mo

dlflcações dos prazos de acordo com o artigo 47. 2). 
b) As propostas que emanem de um Estado contratante deverão ser 

apresentadas ao Dlretor-Geral. 

81. 2 Decisão pela Assembléia 

a) Quando a proposta for apresentada à Assembléia, seu texto será 
enviado pelo Diretor-Geral a todos os Estados contratantes pelo menos dois 
meses antes da sessão da Assemblé'la cuja ordem do dia inclua essa proposta. 

b) Durante os debates pela Assembléia a proposta poderá ser emen
dada e emendas apresentadas em conseqüência. 

c) A proposta será considerada como adotada se nenhum dos Estados 
contratantes na hora da votação votar contra a mesma. 

81. 3 Votos por correspondência 

a) Quando o processo de voto por correspondência for o escolhido, a 
proposta constará de uma comunicação escrita enviada pelo Diretor-Geral 
aos Estados contratantes, solicitando a estes últimos que expressem seu 
voto por eserlto. 

b) A solicitação fixará o prazo em que as respostas contendo os votos 
expressos por eserlto deverão chegar ao Eserltórlo Internacional. Esse prazo 
será de pelo menos três meses a contar da data da solicitação. 

c) As respostas deverão ser positivas ou negativas. As propostas de 
emendas ou meras observações não serão consideradas como votos. 

d) A proposta será considerada como adotada se nenhum Estado con
tratante se opuser à emenda e se pelo menos a metade dos Estados con
tratantes expressar quer sua aprovação, quer sua indiferença, quer ainda 
sua abstenção. 

REGRA 82 
Irregularidades no serviço postal 

82 .1 Atrasos ou perda da correspondência postal 

a) Com ressalva das disposições da regra 22. 3, qualquer parte inte-
ressada poderá tentar provar que despachou o documento ou a carta 5 dias 
antes da expiração do prazo. Exceto quando a correspondência por via 
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terrestre ou marítima chegar normalmente ao seu destino dentro dos dois 
dias seguintes à sua entrega na agência postal, ou quando não houver 
correio, tal prova só poderá ser fornecida se a expedição houver sido feita 
por via aérea. De qualquer mane<lra, só poderá ser feita prova se a corres
pondência houver sido registrada pelas autoridades postais. 

b) Se ficar provado a contento da Repartição nacional ou da organi
zação intergovernamental destinatária que a expedição foi feita como indi
cada acima, o atraso na chegada será desculpado ou, se o documento ou 
a carta se perderem, sua substituição por uma nova via será autorizada, 
desde que a parte interessada prove a contento da dita Repartição ou da 
dita organização que o documento ou a carta remetidos em substituição são 
idênticos ao documento perdido ou à carta perdida. 

c) Nos casos a que se refere a alínea b) a prova relativa à expedição 
postal dentro do prazo determinado e, em caso de perda do documento ou 
da carta, também o documento ou a carta a serem remetidos em substi
tuição deverão ser apresentados no prazo de um mês a contar da data 
em que a parte interessada constatou - ou teria constatado se o tentasse 
devidamente - o atraso ou a perda, porém nunca mais de seis meses 
depois da expiração do prazo aplicável no caso determinado. 

82. 2 Interrupção do serviço postal 

a) Com ressalva das disposições da regra 22.3 qualquer parte interes
sada poderá tentar provar que, em qualquer um dos 10 dias que prece
deram a data de expiração do prazo, o serviço postal esteve interrompido 
por motivo de guerra, revolução, desordem civil, greve, calam•ldade natural 
ou outras razões semelhantes, na localidade em que a parte interessada 
tenha seu domicílio ou sua sede, ou esteja residindo no momento. 

b) Se ficar provado a contento da Repartição nacional ou da orga
nização intergovernamental destinatária que tais circunstâncias exist1ram, 
atraso na chegada será desculpado, desde que a parte interessada prove 
a contento da dita Repartição ou da dita organização que efetuou a expe
dição postal dentro dos 5 dias seguintes à volta ao funcionamento do 
serviço postal. As dispoS'lções da regra 82.l.c) aplicar-se-ão mutatis mu
tandt.'l. 

REGRA 83 

Direito de exercer junto a Administrações internacionais 

83 . 1 Prova de dlrelto 
O Escritório Internacional, a Administração competente encarregada 

da pesquisa internaC'lonal e a Administração competente encarregada do 
exame preliminar internacional poderão exigir a produção da prova do 
direito de exercer a que se refere o artigo 49. 

83.2 Intornu.ção 

a) A Repart1ção nacional ou a organização intergovernamental em 
função das quais for alegado que a pessoa interessada tem o dir.eito de 
exercer deverá, a pedido, informar ao Escritório Internacional, à Admi
nistração competente encarregada da pesquisa internacional ou à Adminis
tração competente encarregada do exame preliminar internacional, se essa 
pessoa tem o direito de exercer junto a elas. 

b) Uma tal informação obrigará o Escritório Internacional, a Admi
nistração encarregada da pesquisa internacional ou a Administração encar
regada do exame preliminar internacional, conforme o caso. 
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PARTE E 

Regras Relativas ao Capitulo V do Tratado 

RlEGRA 84 

Despesas das delegações 

84.1 Despesas incorridas pelos governos 

As despesas de cada delegação que partiC'lpa de qualquer organismo 
criado pelo Estado ou em virtude do mesmo serão incorridas pelo governo 
que a houver designado. 

REGRA 85 

Falta de quorum na Assembléia 

85 .1 Voto por correspondência 

No caso previsto no artigo 53. 5) b), o Escritório Internacional comu
nicará as decisões da Assembléia (exclusive as que dizem respeito ao pro
cect·imento interno da Assembléia) aos Estados contratantes que nela não 
estiverem representados, convidando-os a expressar por escrito, no prazo 
de três meses a contar da data da dita comunicação, seu voto ou sua 
abstenção. Se ao expirar esse prazo, o número dos Estados contratantes 
que assim expressarem seu voto ou sua abstenção alcançar o número de 
Estados contratantes que faltou para que fosse atingido o quorum na 
ocasião da sessão, tais decisões entrarão em vigor, desde que ao mesmo 
tempo permaneça assegurada a maioria necessária. 

86 .1 Conteúdo 

REGRA 86 

Gazeta 

a) A Gazeta mencionada no artigo 55. 4) conterá: 

i) em relação a cada pedido internacional publ•lcado, os dados 
especificados nas Instruções Administrativas retirados da página 
de cobertura da brochura publicada de acordo com a regra 48, os 
desenhos (se os houver) que figurem na dita página e o resumo; 

ii) a tabela de toda as taxas pagáveis às Repartições recepto
ras, ao Escritório Internacional, às Administrações encarregadas 
da pesquisa internacional e às Administrações encarregadas do 
exame preliminar internacional; 

iii) as notificações cuja pubUcação seja exigida de acordo com 
o Tratado ou o presente Regulamento de execução; 

iv) todas as informações, se as mesmas foram, e na med•lda 
em que foram fornecidas ao Escritório Internacional pelas Repar
tições designadas ou eleitas, relativas à questão de saber se os atos 
mencionados nos artigos 22 ou 39 foram relaizados em relação aos 
pedidos internacionais que designaram ou elegeram a Repartição 
interessada; 

v) quaisquer outras informações úteis especificadas nas Ins
truções Administrativas, contanto que o acesso a tais informações 
nã-o seja proibido em virtude do Tratado ou do presente Regula
mento de execução. 
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86. 2 Línguas 

a) A Gazeta será publicada em edição francesa e inglesa. Edições em 
qualquer outra língua serão igualmente publicadas, desde que o custo de 
publicação seja assegurado pelas vendas ou por subvenções. 

b) A Assembléia poderá ordenar a publicação da Gazeta em outras lín
guas além das mencionadas na alínea a) • 

88.3 Perlodtcldade 

A Gazeta será publicada uma vez por semana. 

86.4 Venda 

Os preços de assinatura e das vendas avulsas da Gazeta serão fixados 
nas Instruções Administrativas. 

86.5 Titulo 

O título da Gazeta será ''Gazette des demandes internationales de bre
vets" e "Gazette of International Patent Applications", respectivamente. 

86. 6 Outros pormenores 

OUtros pormenores relativos à Gazeta poderão ser especificados nas 
Instruções Administrativas. 

REGRA 87 
Cópias de publicações 

87.1 Administrações encarregadas da pesquisa internacional e do exame 
preliminar internacional 

Qualquer Administração encarregada da pesquisa internacional ou do 
exame preliminar internacional terá o direito de receber gratu1tamente 
duas cópias de cada pedido internacional publicado, da Gazeta e de qual
quer outra publicação de interesse geral publicada pelo Escritório Interna
cional a respeito do Tratado ou do presente Regulamento de execução. 

87. 2 Repartições nacionais 

a) Qualquer Repartição nacional terá o direito de receber gratuita
mente uma cópia de cada pedido internacional, da Gazeta e de qualquer 
outra publicação de interesse geral publicada pelo Escritório Internacional 
a respeito do Tratado ou do presente Regulamento de execução. 

, b) As publicações mencionadas na alínea a) serão remetidas a pedido 
especial apresentado, em relação a cada ano, em 30 de novembro do ano 
precedente. Caso uma publicação seja editada em várias línguas o pedido 
deverá especificar em que língua deseja receber a publicação. 

REGRA 88 

Modificação do Regulamento de execução 

88.1 Exigência de unanimidade 

A emenda das disposições seguintes do presente Regulamento de 
execução exigirá que nenhum Estado com direito de voto na Assembléia 
vote contra a emenda proposta: 

i) regra 14 .1 (taxa de transmissão) ; 
ii) regra 22.2 (transmissão da via original; processo alterna

tivo) ; 
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iii) regra 22.3 (prazo previsto no artigo 12. 3l ; 

ivl regra 33 (estado da técnica pertinente para fins da pes
quisa Internacional) ; 

v) regra 64 (estado da técnica para fins do exame preliminar 
internacional) ; 

vil regra 81 (modificação dos prazos fixados no Tratado) ; 

vlil a presente alínea Cisto é, regra 8 .1). 

88.2 Exigência de unanimidade durante um período de transição 

Durante os primeiros 5 anos depois da entrada em vigor do Tratado, 
a emenda das seguintes disposições deste Regulamento de execução exigirá 
que nenhum Estado com direito de voto na Assembléia vote contra a emen
da proposta: 

il regra 5 (a descrição) ; 

ii) regra 6 (as reivindicações) ; 

iii) a presente alínea (isto é, regra 88.2). 

88.3 Exigência de ausência de oposição de certos Estados 

A emenda das disposições seguintes deste Regulamento de execução 
exigirá que nenhum 'Estado a que se refere o artigo 58.3 a) ii) e com direito 
de voto na Assembléia vote contra a emenda proposta: 

i) regra 34 (documentação mín'.lma); 

ii) regra 67 (matéria a que se refere o artigo 17 .2) a) i): 

iii) regra 67 (matéria a que se refere o artigo 34. 4) a) i); 

iv) a presente alínea (isto é, regra 88.3}. 

88.4 Processo 

Qualquer proposta da emenda de uma das disposições mencionadas 
nas regras 88.1, 88.2 ou 88.3, caso caiba à Assembléia pronunciar-se sobre 
o assunto, deverá ser comunicada a todos os Estados contratantes dois 
meses pelo menos antes da abertura da sessão da Assembléia que deverá 
tomar uma decisão a respeito da dita proposta. 

89 .1 Extensão 

REGRA 89 
Instruções Administrativas 

a) As Instruções Administrativas conterão disposições concernentes a: 

i) questões a respeito das quais o presente Regulamento citar 
expressamente as ditas Instruções; 

ii) qualquer pormenor relativo à aplicação do presente Re
gulamento de execução. 

b) As Instruções Administrativas não deverão colidir com o Tratado, 
com o presente Regulamento de execução ou com qualquer acordo concluído 
pelo Escritório Internacional com uma Administração encarregada da 
pesquisa internacional ou uma Administração encarregada do exame pre
liminar internacional. 
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89.2 Fonte 

a) As Instruções Administrativas serão redigidas e promulgadas pelo 
Diretor-Geral, depois de consultadas as Repartições receptoras, as Admi
nistrações encarregadas da pesquisa internacional e as Administrações en
carregadas do exame preliminar internacional. 

b) Elas poderão ser modificadas pelo Diretor-Geral depois de con
sultadas as Repartições ou Administrações que tiverem interesse direto 
na modificação proposta. 

c) A Assembléia poderá convidar o Diretor-Geral a modificar as Ins
truções Administrativas, e o Diretor-Geral agirá em conseqüência. 

89.3 Publicação e entrada em vigor 

a) As Instruções Administrativas e qualquer modificação que lhes 
seja Introduzida serão publicadas na Gazeta. 

b) Cada publicação especificará a data em que as disposições publi
cadas entrarão em vigor. As datas poderão ser diferentes em relação a 
disposições diferentes, desde que nenhuma disposição seja posta em vigor 
antes de sua publicação na Gazeta. 

PARTE F 
Regras Relativas a Vários Capítulos do Tratado 

REGRA 90 
Representação 

90. 1 Definições 

Para os fins da regras 90. 2 e 90 . 3: 

i) deve-se entender por "mandatário" qualquer uma das pes
soas mencionadas no artigo 49: 

ii) deve-se entender por "representante comum" o deposi· 
tante a que se refere a regra 4. 8. 

90. 2 Efeitos 

a) Qualquer ato efetuado por um mandatário, ou em relação a um 
mandatário, terá os efeitos de um ato efetuado pelo, ou em relação ao 
depositante ou depositantes que nomearam o mandatário. 

b) Qualquer ato efetuado por, ou em relação a um representante co·~ 
mum ou seu mandatário terá os efeitos de um ato efetuado por, ou em 
relação a todos os depositantes. 

c) Se vários mandatários forem nomeados pelo mesmo depositante 
ou depositantes, qualquer ato efetuado por, ou em relação a qualquer um 
desses diversos mandatários terá os efeitos de um ato efetuado pelo, ou em 
relação ao dito depositante ou aos ditos depositantes. 

d) Os efeitos descritos nas alíneas a), b) e c) se estenderão ao pro
cesso do pedido internacional pela Repartição receptora, o Escritório In
ternacional, a Administração encarregada da pesquisa internacional e a 
Administração encarregada do exame preliminar internacional. 

90.3 Nomeação 

a> A nomeação de um mandatário ou de um representante comum 
no sentido que lhe empreste a regra 4. 8 a) , caso o dito mandatário ou re-
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presentante comum não seja nomeado no requerimento assinado por todos 
os depositantes, deverá ser feita por uma procuração assinada, separada 
(isto é, um documento nomeando um mandatário ou um representante 
comum). 

b) A procuração poderá ser depositada na Repartição receptora ou 
no Escritório Internacional. Aquele em que a procuração for depositada 
notificará prontamente o outro bem como a Administração interessada 
encarregada da pesquisa internacional e a Administração interessada en
carregada do exame preliminar internacional. 

c) Se a procuração separada não estiver assinada como previsto na 
alínea a), ou se essa procuração separada estiver faltando, ou ainda se a 
indicação do nome ou do endereço da pessoa nomeada não estiver confor
me a regra 4. 4, a procuração será considerada como inexistente até cor
reção da falha. 

90.4 Revogação 

a) Qualquer nomeação poderá ser revogada pelas pessoas, ou seus 
procuradores, que fizeram a nomeação. 

b) A regra 90.3 aplicar-se-à, mutatis mutanàts, ao documento que 
contém a revogação. 

RJEGRA 91 
Erros evidentes de transcrição 

91.1 Retijicação 

a} Com ressalva das alíneas b) a g), os erros evidentes de transcri
ção, no pedido internacional ou em outros documentos apresentados pelo 
depositante, poderão ser retificados 

b) Os erros devidos ao fato de que, no pedido internacional ou nos 
outros documentos, estivesse escrito algo diferente do que, com toda evi
dência, fora desejado, serão considerados como erros evidentes de trans
crição. A retificação ela própria deverá ser evidente no sentido de que 
qualquer um deverá perceber de pronto que nada senão o texto proposto 
como retificação poderia ter sido desejado. 

c) Omissões de elementos inteiros ou de folhas inteiras do pedido in
ternacional, mesmo resultantes claramente de uma desatenção, ao ser feita 
uma cópia ou ao serem juntadas as folhas, por exemplo, não serão consi
deradas retificá veis. 

à) Qualquer retificação poderá ser feita a pedido do depositante. A 
Administração que houver descoberto o que pareça constituir um erro evi
dente de transcrição poderá convidar o depositante a apresentar um pe
dido de retificação, tal como disposto nas alíneas e) a g). 

e) Qualquer retificação exigirá a autorização expressa: 

i) da Repartição receptora, se o erro se encontrar no reque
rimento; 

ii) da Administração encarregada da pesquisa internacional, 
se o erro figurar em outra parte do pedido internacional ou em 
outro documento apresentado a essa Administração; 

III) da Administração encarregada do exame preliminar in
ternacional. se o erro figurar em outra parte do pedido interna
cional que não o requerimento ou em outro qualquer documento 
apresentado a essa Administração; e 
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iv) do Escritório Internacional se o erro figurar em um outro 
documento qualquer além de pedido internacional ou das modifi
cações ou correções desse pedido, apresentados ao Escritório In
ternacional. 

j) A data da autorização será inscrita no processo do pedido inter
nacional. 

g) A autorização para retificar a que se refere a alínea e) poderá 
ser concedida até que ocorra uma das seguintes circunstâncias: 

ü no caso de autorização conced1da pela Repartição receptora 
e o Escritório Internacional, a comunicação do pedido internacional 
a que se refere o artigo 20; 

ü) no caso de autorização concedida pela Administração en
carregada da pesquisa internacional, a aprovação do relatório de 
pesquisa internacional ou da declaração tal como disposto no ar
tigo 17.2) a); 

111) no caso de autorização concedida pela Administração en
carregada do exame preliminar de pesquisa internacional, a apro
vação do relatório de exame preliminar internacional. 

h) Qualquer retificação autorizada por autoridades ~utras que não 
o Escritório Internacional deverá ser prontamente comumcada por essa 
autoridade ao dito Escritório. 

REGRA 92 

Correspondência 

92.1 Cartas de acompanhamento e assinaturas 

a) Qualquer documento, além do pedido internacional ele próprio 
submetido pelo depositante no curso do processo internacional previsto no 
Tratado e no presente Regulamento de execução - se não constituir ele 
próprio uma carta -, deverá ser acompanhado por uma carta que identi
fique o pedido internacional a que ele se refere. A carta deverá ser assina
da pelo depositante. 

b) Se as condições a que se refere a alínea a) não forem preenchi
das, o documento será considerado como não havendo sido submetido. 
92.2 Línguas 

a) Com ressalva das alineas b) e c), qualquer carta ou documento 
endereçado ou submetido pelo depositante à Administração encarregada 
do exame preliminar internacional deverá ser redigido na mesma língua 
que o pedido internacional ao qual diga respeito. 

b) Qualquer carta do depositante à Administração encarregada da 
pesquisa internacional ou à Administração encarregada do exame preli
minar internacional poderá ser redigida em outra língua além daquela do 
pedido internacional se a dita Administração autorizar o uso dessa língua. 

c) Quando uma tradução for exigida de acordo com a regra 55.2, a 
Administração encarregada do exam< preliminar internacional poderá exi
gir que toda a carta que lhe for endereçada pelo depositante seja redi
gida na língua dessa tradução. 

à) Qualquer carta do depositante ao Escritório Internacional deverá 
ser redigida em francês ou inglês. 
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e) Qualquer carta ou notificação do Escritório Internacional ao depo
sitante ou a qualquer Repartição ne.cional deverá ser redigida em francês 
ou em Inglês. 

92.3 Expedições poJtais pelas Repartições nacionais e as organizações in
tergovernamentais 

Qualquer documento ou carta que emane de, ou seja transmitido por 
uma Repartição nacional ou uma organização intergovernamental e que 
constitua uma ocorrência a partir da qual tenha início um prazo, de acor
do com o Tratado ou o presente Regulamento de execução, deverá ser ex
pedido por correio aéreo registrado, ficando entendido que o correio por 
via. terrestre ou marttima poderá ser utilizado em lugar do correio aéreo 
quando o primeiro chegue normalmente ao destino no prazo de dois dias 
depois da expedição ou quando não haja correio aéreo. 

93.1 Repartição receptora 

REGRA 93 
Processos e registras 

Toda Repartição receptora conservará os processos e registras relativos 
a cada pedido internacional ou alegado pedido internacional, inclusive a 
cópia para a Repartição receptora, durante 10 anos pelo menos a contar 
da data do depósito internacional ou, quando esta não houver sido conce
dida, a contar da data do recebimento. 

93.2 Escritório Internacional 

a) O Escritório Internacional conservará o processo, incluindo a via 
original, de todo pedido internacional durante 30 anos pelo menos a con ... 
tar da data de recebimento da via original. 

b) Os processos e registras básicos do Escritório Internacional serão 
conservados indefinidamente. 

9. 3 Administrações encarregadas da pesquisa internacional e Adminis
trações encarregadas do exame preliminar internacional 

Cada Administração encarregada da pesquisa internacional e cada 
Administração encarregada do exame preliminar internacional conservará, 
durante pelo menos 10 anos a contar da data do depósito Internacional, o 
processo de cada pedido internacional. 

93.4 Reproduções 

Para os fins da presente regra, os processos, cópias e registras com ... 
preenderão igualment.e as reproduções fotográficas dos processos, cópias e 
registras, seja qual for a forma dessas reproduções (microfilmes ou outras). 

REGRA 94 

Remessa de cópias pelo Escritório Internacional e pela Administração 
encarregada do exame preliminar internacional 

94.1 Obrigação de remeter 

A pedido do depositante ou de qualquer pessoa autorizada pelo depo
sitante, o Escritório Internacional e a Administração encarregada do exame 
preliminar internacional remeterão, contra reembolso do custo do serviço, 
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cópias de todo documento incluído no processo do pedido internacional 
ou do alegado pedido internacional do depositante. 

REGRA 95 
Disponibilidade de traduções 

95.1 Fornecimento de cópias de traduções 

a) A pedido do Escritório Internacional, qualquer Repartição desig
nada ou eleita fornecerá uma cópia de tradução do pedido internacional 
submetida pelo depositante à dita Repartição. 

b) O Escritório Internacional poderá, a pedido e contra reembolso do 
custo, fornecer a qualquer pessoa cópias das traduções que receber em 
virtude da alínea a) . 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 43, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 732, de 20 de dezembro 
de 1979, que "rea;usta os vencimentos, salários e proventos dos 
servidore~ civis do Poder Executivo, dos membros da Magistra
tura e do Tribunal de Contas da Unüío eM outras provitMncias". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 l. 732, de 
20 de dezembro de 1979, que "reajusta os vencimentos, salários e pro
ventos dos servidores do Poder Executivo, dos membros da Magistratura 
e do Tribunal de Contas da União e dá outras providências". 

Senado Federal, em 12 de junho de 1980. - Luiz Viaoo, Presidente. 
----,--, 
DON, 13 jun. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 5fi, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 44, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 731 de 20 de dezembro 
de 1979, que "rea;usta o valor dD sold.o base de cálculo da remu
neração dos militares". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 L 731, de 20 
de dezembro de 1979, que "reajusta o valor do soldo base de cálculo da 
remuneração dos militares". 

Senado Federal, em 12 de junho de 1980. - Luiz V iaoo, Presidente. 
---
DON. 13 jun. 1980, s. D. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o segninte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 45, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1 . 734, de 20 de dezembro 
de 1979, que .,prorroga o prazo de aplicação dos incentivos fiscais 
criados pelo art. 49 do Decreto-Lei n9 880, de 18 de setembro 
de 1969, e dá outras. providênckzs". 

Artigo único - :e a.rrovado o texto do Decreto-Lei n9 l. 734, de 20 
dezembro de 1979, que prorroga o prazo de aplicação dos incentivos fis
cais criados pelo art. 49 do Decreto-Lei n9 880, de 18 de setembro de 
1969, e dá outras providências". 

Senado Federal, em 25 de junho de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
-::c::c,....,.-,-, 
DON, 26 jun. 1980, s. n. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 5Cí, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 46, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 737, de 20 dezembro de 
1979, que "disciplina os depósitos de interesse do administração 
pública efetuados na Caixa Econômica Federal". 

Artigo único - :e aprovado o texto do Decreto-Lei n9 l. 737, de 20 de 
dezembro de 1979, que "disciplina os depósitos de interesse da adminis
tração pública efetuados na Caixa Económica Federal". 

Senado Federal, em 25 de junho de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
=-=-: DON, 26 jun. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 50, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o segninte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 47, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 733, de 20 de dezembro 
de 1979, que "altera a legislnçã.o do Imposto sobre a Renda das 
pessoas iurídicas e dá outras prooidência%'. 

Artigo único - :e aprovado o texto do Decret<>-Lei n9 l. 733, de 20 de 
dezembro de 1979, que .,altera a legislação do Imposto sobre a Renda das 
pessoas jurídicas e dá outras providências.,, 

Senado Federal, em 25 de junho de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
---
DON, 26 jun. 1980, S. ll. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 48, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei nç 1. 736, de 20 de dezembro 
de 1979, que "dispõe sobre débitos para com a Fazenda e dá 
outras proVidêncio.i'. 

Artigo único - 11: aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 736, de 20 
de dezembro de 1979, que "dispõe sobre débitos para com a Fazenda e dá 
outras providências". 

Senado Federal, em 25 de junho de 1980. - Luiz Viana, Presidente. ---
DON, 26 jun. 1980, s, n. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. ~. 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECR!ETO LEGISLATIVO N9 49, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei nr 1. 738, de 21 de dezembro de 
1979, que "rea;usta os vencimentos, salários e proventos dos ser
vi<Wres civis do Distrito Federal e dá outras providências". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 738, de 21 de 
dezembro de 1979, que "reajusta os vencimentos, salários e proventos dos 
servidores civis do Distrito Federal e dá outras providências". 

Senado Federal, em 25 de junho de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
-:-:--,-:-
DON, 26 jun. 1980, s. ll. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 50, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei nç 1. 739, de 26 de dezembro 
de 1979, que "fixa o limite nuiximo do salário de contribuição, 
previsto na Lei nç 6.332, de 18 de maio de 1976, e dá outras 
providências~'. 

Artigo único - É aprovado o testo do Decreto-Lei n9 l. 739, de 
26 de dezembro de 1979, que "fixa o limite máximo do salário de contri
buição, previsto na Lei n9 6. 332, de 18 de maio de 1976, e dá outras 
providências''. 

Senado Federal, em 25 de junho de 1980. - Luiz Viana, Presidente. ---
DCN, 26 jun. 1980, s. II. 
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Faço saber que o Congresso N aciona] aprovou, nos termos do art. 55, 
§ J9, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRE'LO LEGISLATIVO No 51, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 735, de 20 de dezembro 
de 1979, que ~dá nova redação ao art. 39 da Lei n9 4.320, de 17 
março de 1964". 

Artigo único -E aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 735, de 20 de 
dezembro de 1979, que "dá nova redação ao art. 39 da Lei n9 4.320, de 
17 de março de 1964''. 

Senado Federal, em 25 de junho de 1980. -Luiz Viana, Presidente. 
:---:-:-
DON, 26 jun. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO No 52, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 740, de 26 de dezembro 
de 1979, que "reaiusta os vencimentos, salários e proventos dos 
seroidores da Secretaria do Supremo Triburud Federal e dá ou
tras provi<Mncias". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 740, de 26 
de dezembro de 1979, que "reajusta os vencimentos, salários e proventos 
dos Servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal e dá outras 
providências". 

Senado Federal, em 25 de junho de I980. - Luiz Viana, Presidente. 
---
DON, 26 jun. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso N aciona] aprovou, nos termos do art. 53, 
§ 1°, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO No 53, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 741, de 27 de dezembro 
de 1979, que "altera a redação do art. 13 do Decreto-Lei n9 1.089, 
de 197(/' 

Artigo único -É aprovado o texto do Decreto-Lei n° 1. 741, de 27 de 
dezembro de 1979, que "altera a redação do art. 13 do Decreto-Lei n.0 

1.089, de 1970". 

Senado Federal, em 25 de junho de 1980. - Luiz Viana, Presidente. ---
DON, 26 jun. 1980, s. II. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO No 54, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1.742, de 27 de dezembro 
de 1979, que "dispõe sobre a realização das despesas à conta de 
recursos vinculados do Tesouro Nacional no exercício finan
ceiro de 1980 e dá outras provi<Mncins". 

Artigo único - :E: aprovado o texto do Decreto-Lei n.9 1. 742, de 27 
de dezembro de 1979, que "dispõe sobre a realização das despesas à 
conta de recursos vinculados do Tesouro Nacional no exercício financeiro 
de 1980 e dá outras providências". 

Senado Federal, em 25 de junho de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
---
DCN, 26 jun. u~so, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional, aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 1°, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 55, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 743, de :t1 de dezembro 
de 1979, que "altera o limite percentual da gratificação de que 
trata o Decreto-Lei n9 1 . 698, de 3 de outubro de 1979". 

Artigo único - :E: aprovado o texto do Decreto-Lei nQ 1. 743, de 27 
de dezembro de 1979, que "altera o limite percentual da gratificação de 
que trata o Decreto-Lei n9 1. 698, de 3 de outubro de 1979". 

Senado Federal, em 27 de junho de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
---
DCN, 28 jun. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 1°, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal. 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NQ 56, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 7 44, de 27 de dezembro 
de 1979, que "fixa alíquotas do imposto sobre operações relativas 
à circulação de mercadorins (ICM) nos territ6rios federais". 

Artigo Único - :E: aprovado o texto do Decreto-Lei n° 1.744, de 27 
de dezembro de 1979, que "fixa alíguotas do imposto sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias ( ICM) nos territórios federais". 

Senado Federal, em 27 de junho de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
--:-:c-o--c 
DON, 28 jun. 1980, s. ll. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, President>e do Senado Federal, 
promulgo o seguinlle 

DECRETO LEGISLATIVO N9 57, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Dei n9 1. 7 45, de 27 de dezembro 
de 1979, que "reaiusta os vencimentos, sakirios e proventos dos 
servidores das Secretarias do Superior Tribunal Militar e das 
Auditorias da justiça Militar e dá outras providi!ncias. 

Artigo único - ll: aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 745, de 27 
de dezembro de 1979, que "reajusta os vencimentos, salários e proventos 
dos servidores das Secretarias do Superior Tribunal Militar e das Audi
torias da Justiça Militar e dá outras providências". 

Senado Federal, em 27 de junho de 1980. - l.uiz Viana, Presidente. 
~,-,--

DON, 28 jun. 1980, s. n. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinlle 

DECRETO LEGISLATIVO N9 58, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-l.ei n9 1 . 7 46, de 27 de dezembro 
de 1979, que "altera a l.ei nr 6. 732, de 4, de dezembro de 1979, 
e dá outras provid~ncias". 

Artigo único - ll: aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 746, de 27 
de dezembro de 1979, que "altera a Lei n9 6. 732, de 4 de dezembro de 
1979, e dá outras providências". 

Senado Federal, em 27 de junho de 1980. - l.uiz Viana, Presidente. 
---
DON, 28 jun. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidenlle do Senado Federal, 
promulgo o seguinlle 

DECRETO LEGISLATIVO N9 59, DE 1980 

Aprova o texto do Conv~nio sobre Transportes Marítimos ce
lebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Popular da China, em Brasilia, a 22 de 
maio de 1979. 

Art. 19 - ll: aprovado o texto do Convênio sobre Transportes Marí
timos celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Popular da China, em Brasília, a 22 de maio de 
1979. 
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Art. 29 - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Senado Federal, em 28 de junho de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

CONVI!:NIO SOBRE TRANSPORTES MARITIMOS ENTRE O GOVERNO 
DA REPt:IBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA 

REPt:IBLICA POPULAR DA CHINA 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo tla Re
pública Popular da China, 

Inspirados no desejo de desenvolver as relações amistosas existentes 
entre os dois países, 

Com o objetivo de incrementar suas relações econômicas e intensificar 
a cooperação no transporte marítimo, com base nas princípios da igualdade 
e do benefício mútuo, 

Convêm no que se segue: 

ARTIGO I 

1. Os navios mercantes de bandeira da República Federativa do 
Brasil e os navios mercantes de bandeira da República Popular da China 
poderão navegar entre os portos das Partes Contratantes que estejarn aber
tos ao comércio exterior, bem como realizar os serviços de transpol'te ma
rítimo de cargas e passageiros entre os dois países, de conformidade com 
as disposições do presente Convênio. 

2. Com o consentimento das autoridades competentes de ambas as 
Partes Contratantes, os navios mercantes de terceiras bandeiras afretados 
por empresas de transporte marítimo de cada uma das Partes Contratantes, 
durante o tempo de duração do contrato de afretamento, poderão partici
par no transporte previsto no presente Convênio. 

ARTIGO li 

Consideram-se, para efeito deste Convênio, os navios mercantes men-
cionados no Artigo I, não estando incluídos: 

a) na vi os de guerra; 

bJ outros navios quando em serviço exclusivo das forças armadas; 

c) navios de pesquisa (hidrográficos, oceanográficos e científicos) ; e 

dl barcos de pesca. 
ARTIGO Ill 

1. O transporte marítimo das mercadorias objeto do intercâmbio en
tre ambas as Partes Contratantes se efetuará, preferencialmente, nos na
vios mercantes operados por empresas de transporte marítimo das Partes 
Contratantes. 

2. Tal preferência se aplicará de modo que não resulte encarecimento 
nas tarifas de frete nem demora no transporte das cargas, com a fina
lidade de não afetar o intercâmbio comercial entre ambos os países. 
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ARTIGO IV 

1. Cada Parte Contratante concederá aos navios da outra Parte Con
tratante, em seus portos e águas territoriais, o tratamento da nação mais 
favorecida, no tocante ao acesso aos portos, à utilização dos portos para 
carga e descarga, ao embarque e desembarque de passageiros, ao paga
mento de taxas, impostos portuários e outros, à utilização dos serviços re
lacionados com a navegação e às operações comerciais ordinárias dela de
correntes, sem prejuízo dos direitos soberanos de cada país de delimitar 
certas zonas por razões de segurança nacional. 

2. 
carão: 

As disposições relativas ao Item I do presente Artigo não se apli-

a) aos portos não abertos a navios estrangeiros; 

b) às atividades que, de acordo com a legislação de cada pais, estejam 
reservadas às suas próprias empresas, companhias e a seus cidadãos, in
cluindo, em particular, o comércio marítimo de cabotagem, "salvatage", 
reboque e outros serviços portuários. Não se considerará cabotagem quando 
os navios mercantes da bandeira de uma Parte Contratante navegarem de 
um porto a outro porto da outra Parte Contratante para descarregar mer
cadorias ou desembarcar passageiros transportados pelos referidos navios 
desde o exterlor, ou para carregar mercadorias ou embarcar passageiros 
com destino ao exterior; 

c) aos regulamentos de praticagem obrigatória para navios estran
geiros; e 

d) aos regulamentos referentes à admissão e estada de cidadãos es
trangeiros no território das Partes Contratantes. 

ARTIGO V 

!. A nacionalidade dos navios mercantes de bandeira de uma Parte 
Contratante será reconhecida pela outra Parte Contratante mediante a 
documentação que tenha sido devidamente emitida pelas autoridades com
petentes do país de sua bandeira e se encontre a bordo do navio. 

2. Cada Parte Contratante reconhecerá, da mesma forma, todos os 
demais documentos do navio devidamente emitidos pelas autoridades com· 
petentes da outra Parte Contratante de conformidade com suas respectivas 
leis e regulamentos. 

3. Os navios de cada Parte Contratante, providos de certificado de 
arqueação devidamente expedido, serão dispensados de uma nova medição 
nos portos da outra Parte. 

ARTIGO VI 

1. Cada Parte Contratante aceitará os documentos dos membros da 
tripulação dos navios mercantes de bandeira da outra Parte Contratante 
emitidos pelas autoridades competentes dessa Parte Contratante. 

2. O documento emitido pela República Federativa do Brasil será a 
"Caderneta de Inscrição e Registro" e pela República Popular da China, 
"Caderneta de Marítimo". 

3. No caso de qualquer das Partes Contratantes emitir novos do
cumentos para substituírem os mencionados no item anterior, comunicará 
à outra Parte Contratante através das respectivas autoridades. 
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ARTIGO VII 

1. Os membros da tripulação portadores do documento de identidade 
do marítimo mencionado no Artigo VI estão autorizados a desembarcar 
nos portos da outra Parte Contratante e permanecer na cidade onde o 
porto estiver situado, durante a estada do navio no referido porto. O de
sembarque e a permanência dos membros da tripulação na área urbana 
do porto da outra Parte Contratante e a volta a bordo do navio devem ser 
fcito.s de acordo com os regulamentos válidos no respectivo país. 

2. O portador do documento de identidade do marítimo, mencionado 
no Artigo VI do presente Convênio, poderá, com visto das autoridades com
petentes da outra Parte Contratante, como passageiro de qualquer meio 
de transporte, locomover-se no território da outra Parte Contratante ou 
cruzá-lo em trânsito, para dirigir-se para bordo de seu navio ou para 
trocar de navio, para voltar a seu p.aís ou por qualquer outro motivo re
conhecido como justificado pelas autoridades competentes da outra Parte 
Contratante. O mencionado visto será expedido pelas autoridades compe
tentes dentro de um prazo o mais breve possível, com validade determi
nada pelas referidas autoridades. 

3, Se os membros da tripulação dos navios das Partes Contratantes 
precisarem receber assistência médica no território da outra Parte Con
tratante, as autoridades competentes da outra Parte Contratante darão 
permissão para que permaneçam o tempo necessário no seu território. 

4, As Partes Contratantes outorgarão ao comandante e aos demais 
membros da tripulação do navio mercante da outra Parte Contratante as 
facilidades necessárias para que possam entrevistar-se com os represen
tantes diplomáticos e funcionários consulares de seu país. 

ARTIGO VIII 

1. Se um navio de uma das Partes Contratantes naufragar, enca
lhar, der à praia ou sofrer qualquer outra avaria na costa da outra Parte 
Contratante, o navio, o comandante, a tripulação, os passageiros e a carga 
gozarão, no território desta última Parte, da mesmo socorro, da mesma 
proteção e assistência que esta Parte Contratante concede em situações 
semelhantes aos navios mercantes da nação mais favorecida. Nenhuma 
disposição do presente Artigo prejudicará qualquer reclamação de "salva
tage" com relação a qualquer ajuda ou assistência prestadas ao navio, seus 
passageiros, tripulação e carga. 

2. A carga, o equipamento, materiais, provisões e outros pertences 
salvos de navio que tenha sofrido acidente, não estarão sujeitos à cobrança 
de direitos aduaneiros, impostos ou outros gravames de qualquer natureza 
que incidam sobre as importações, desde que não sejam destinados ao uso 
ou consumo no território da outra Parte Contratante. 

3. O naufrágio, encalhe ou avaria mencionados no item 1 deste Artigo 
serão comunicados, o mais breve possível, à outra Parte Contratante. 

ARTIGO IX 

As Partes Contratantes tomarão, nos limites de sua legislação e regu
lamentos portuários, todas as medidas necessárias para facilitar e incre
mentar os tran.sportes marítimos, para impedir demoras desnecessárias dos 
navios e para acelerar e simplificar, tanto quanto possível, o atendimento 
de formalidades alfandegárias e outras em vigor nos portos. 
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ARTIGO X 

As autoridades marítimas competentes deverão intercambiar as mais 
amplas informações destinadas a alcançar a maior eficiência do transpor· 
te marítimo entre as Partes Contratantes. 

ARTIGO XI 

1. Observado o princiPIO da reciprocidade, cada Parte Contratante 
compromete-se a isentar as empresas de navegação marítima da outra 
Parte Contratante do pagamento de impostos de qualquer natureza que 
incidam sobre as receitas auferidas no transporte de passageiros e merca
dorias efetuado pelos navios mercantes operados pelas referidas empresas 
de navegação, inclusive os navios de terceiras bandeiras por elas afretados. 

2. Quanto à isenção do pagamento de impostos previstos no item 
anterior, os navios de terceiras bandeiras afretados por empresas de trans
porte maritimo de uma das Partes Contratantes deverão portar os do
cumentos correspondentes, expedidos pelas autoridades marítimas compe
tentes. 

ARTIGO XII 

1. Para efeito do presente Convênio, entende-se por autoridade ma
rítima competente, na República Federativa do Brasil, a Superintendência 
Nacional da Marinha Mercante-SUNAM:AM, do Ministério dos Transpor
tes, e na República Popular da China, o Ministério dos Transportes. 

2. Se, por alteração d.a legislação de alguma das Partes Contratantes, 
for modificada a competência da autoridade marítima mencionada no item 
1 deste Artigo, a nova autoridade será comunicada à outra Parte Contra
tante mediante nota diplomática. 

ARTIGO XIII 

As Partes Contratantes se comprometem a facilitar, com base na re
ciprocidade, a fluente e rápida liquidação e transferência dos montantes 
resultantes do pagamento de frete às empresas de transporte marítimo das 
Partes Contratantes, autorizadas a participar do tráfego abrangido por es
te Convênio, de acordo com as disposições que regulam os pagamentos re
cíprocos entre ambas as Partes, em moeda conversível acordada entre elas. 

ARTIGO XIV 

1. Ao finalizar o primeiro ano de vigência do presente Convênio, as 
Partes Contratantes se reunirão para trocar opiniões sobre sua aplicação. 

2. A fim de promover a cooperação nos transportes marítimos entre 
as duas Partes Contratantes e resolver os eventuais problemas resultantes 
da aplicação do presente Convênio, as autoridades competentes das duas 
Partes Contratantes indicarão seus representantes para se reunirem em 
data e local mutuamente acordados. 

ARTIGO XV 

1. Este Convênio entrará em vigor 30 (trinta) dias após a data da 
última notificação de uma das Partes Contratantes, comunicando o cum
primento de suas formalidades legais internas. 

2. Se uma Parte Contratante desejar denunciar o presente Convê
nio, deverá notificar, por escrito, à outra Parte Contratante. O Convênio 
deixará de vigorar 6 (seis) meses após a data de tal notificação. 
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Feito em Brasília, aos 22 dias do mês de maio de 1979, em dois exem
plares, nas línguas portuguesa e chinesa, sendo ambos os textos igualmen
te válidos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva 
Guerreiro. 

Pelo Governo da República Popular da China: Hang Shien. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 
44, inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 60, DE 1980 

Aprooa o texto da Convenção sobre o Instituto Interameri
cano de Cooperação para a Agricultura, assinada pelo Brasil, 
em Washington, a 6 de março de 1979. 

Art. 1? -Jl: aprovado o texto da Convenção sobre o Instituto In
teramericano de Cooperação para a Agricultura, assinada em Washing
ton, a 6 de março de 1979. 

Art. 2? - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Senado Federal, em 28 de junho de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

CONVENÇAO SOBRE O INSTITUTO INTERAMERICANO 
DE COOPERAÇAO PARA A AGRICULTURA 

Aberta à assinatura na Secretaria-Geral da 
Organização dos Estados Americanos 

em 6 de março de 1979 

Os Estados Americanos, membros do Instituto Interamericano de 
Ciências Agrícolas, 

Animados do propósito de fortalecer e ampliar a ação do Instituto 
Interarnericano de Ciências Agrícolas como organismo especializado em 
agricultura, Instituto que foi estabelecido em cumprimento da resolução 
aprovada pelo Oitavo Congresso Científico Americano, realizado em Wash
ington, D.C., em 1940, e de acordo com os termos da Convenção aberta 
à assinatura das Repúblicas Americanas, na União Pan-Am.ericana, em 
15 de janeiro de 1944, 

Convieram na seguinte: 

CONVENÇAO SOBRE O INSTITUTO INTERAMERICANO 
DE COOPERAÇAO PARA A AGRICULTURA 

CAPíTULO I 

Natureza e Propósitos 

Artigo 1, O Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas, estabele
cido pela Convenção aberta à assinatura das Repúblicas Americanas em 
15 de janeiro de 1944, denominar-se-á "Instituto Interamericano de Coope
ração para a Agricultura" (doravante denominado "Instituto") e reger-se-á 
de acordo com esta Convenção. 
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Artigo 2. O Instituto será de âmbito interamericano, com personali
dade jurídica internacional e especializado em agricultura. 

Artigo 3. Os fins do Instituto são estimular, promover e apoiar os 
esforços dos Estados Membros para alcançar seu desenvolvimento agrícola 
e o bem-estar rural. 

Artigo 4. Para alcançar os seus fins, o Instituto terá as seguintes 
funções: 

a) promover o fortalecimento das instituições nacionais de ensino, 
de pesquisa e de desenvolvimento rural, para impulsionar o avanço e a 
difusão da ciência e da tecnologia aplicadas ao progresso rural; 

b) formular e executar planos, programas, projetas e atividades de 
acordo com as necessidades dos Governos dos Estados Membros, a fim 
de contribuir para a consecução dos obj e ti vos de suas políticas e pro
gramas de desenvolvimento agrícola e bem-estar rural; 

c) estabelecer e manter relações de cooperação e de coordenação com 
a Organização dos Estados Americanos e com outros organismos ou pro
gramas, assim como com entidad'2s governamentais e não governamentais 
que visem a objetivos semelhantes; e 

d) atuar como órgão de consulta, de execução técnica e de adminis
tração de programas e projetas no setor agrícola, mediante acordos com 
a Organização dos Estados Americanos, ou com organismos e entidades 
nacionais, interamericanos ou internacionais. 

OAP!TULOTI 
Membros 

Artigo 5. Os Estados Membros do Instituto serão: 

a) os Estados Membros da Organização dos Estados Americanos ou 
do Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas que ratificarem esta 
Convenção; 

b) os demais Estados Americanos, cuja admissão tenha sido aprovada 
pelo voto favorável de dois terços dos Estados Membros na Junta Inte
ramericana de Agricultura e que aderirem a esta Convenção. 

CAPiTULO III 

órgãos 

Artigo 6. O Instituto terá os seguintes órgãos: 

a) Junta Interamericana de Agricultura; 
bl Comitê Executivo; e 
c) Direção-Geral. 

CAPITULO IV 

Junta Interamericana de Agricultura 

Artigo 7. A Junta Interamericana de Agricultura (doravante deno
minada "Junta") é o órgão superior do Instituto e será constituida por 
todos os Estados Membros. O Governo de cada Estado Membro designará 
um representante, preferentemente vinculado ao desenvolvimento agrícola 
e rural; além disso, poderá designar representantes suplentes e assessores. 
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Artigo 8. A Junta terá as seguintes atribuições: 
a) adotar medidas relativas à política e à ação do Instituto, levando 

em conta as propostas dos Estados Membros e as recomendações da As
sembléia Geral e dos Conselhos da Organização dos Estados Americanos; 

b) aprovar o orçamento-programa bienal e fixar as cotas anuais dos 
Estados Membros, pelo voto favorável de dois terços dos seus membros; 

c) servir de foro para o intercâmbio de idéias, informações e expe
riências relacionadas com o melhoramento da agricultura e da vida rural; 

d) decidir sobre a admissão de Estados Membros, em conformidade 
com o artigo 5, alínea b; 

e) eleger os Estados Membros que constituirão o Comitê Executivo, de 
acordo com critérios de rodízio parcial e de distribuição geográfica equi
tativa; 

j) eleger o Diretor-Geral e fixar sua remuneração; proceder à sua 
destituição, pelo voto de dois terços dos Estados Membros, quando assim 
o exigir o bom funcionamento do Instituto; 

g) considerar os relatórios do Comitê Executivo e do Diretor-Geral; 
h) promover a cooperação do Instituto com as organizações, organis

mos e entidades que tenham propósitos análogos; e 
i) aprovar o seu regulamento e a agenda das suas reuniões e os re

gulamentos do Comitê Executivo e da Direção-Geral. 

Artigo 9. A Junta reunir-se~á ordinariamente de dois em dois anos 
na época que for determinada no seu regulamento e em sede escolhida 
de acordo com o princípio do rodízio. Em cada reunião ordinária serão 
determinadas, de acordo com o regulamento, a data e sede da reunião 
ordinária seguinte. Se não houver oferecimento de sede ou se a reunião 
ordinária não puder ser realizada na sede escolhida, a Junta reunir-se-á 
na sede do Instituto. Não obstante, se algum Estado Membro oferecer opor
tunamente sede no seu território, o Comitê Executivo, se estiver reunido, 
ou se for consultado por correspondência, poderá decidir, pelo voto da 
maioria dos seus membros, que a reunião da Junta se realize em tal sede. 

Artigo 10. Em circunstâncias especiais, e por solicitação de um ou 
mais Estados Membros, ou do Comitê Executivo, a Junta poderá realizar 
reuniões extraordinárias, cuja convocação requererá o voto afirmativo de 
dois terços dos Estados Membros do Instituto. Se a Junta não estiver reu
nida, o Diretor-Geral consultará por correspondência os Estados Membros 
e convocará a Junta se pelo menos dois terços deles estiverem de acordo. 

Artigo 11. o quorum será constituído pela presença dos represen
tantes da maioria dos Estados Membros. Cada Estado Membro tem direito 
a um voto. 

Artigo 12. As decisões da Junta serão adotadas pelo voto da maioria 
dos representantes presentes, salvo o disposto no artigo 19, no qual se 
requer o voto da maioria dos Estados Membros; e salvo, também, o dis
posto nos artigos 5, b; 8, b e 1; 10 e 35, casos em que se requer o voto 
de dois terços dos Estados Membros. 

CAPíTULO V 

Comitê Executivo 

Artigo 13. O Comitê Executivo (doravante denominado "Comitê") será 
constituído por doze Estados Membros, eleitos de acordo com o artigo 8 
alínea e, para um período de dois anos. O Governo de cada Estado eleit~ 
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designará um representante, preferentemente vinculado ao desenvolvimen
to agrícola e rural; poderá também designar representantes suplentes e 
assessores. 

A Junta determinará por via regulamentar a forma de designação dos 
Estados Membros cujos representantes constituirão o Comitê. O Estado 
Membro que tenha cumprido o seu mandato não poderá fazer parte nova
mente do Comitê, enquanto não houver transcorrido um período de dois 
anos. 

Artigo 14. O Comitê terá as seguintes atribuições: 

a) exercer as funções que lhe atribua a Junta; 

b) examinar o projeto de orçamento-programa bienal que é submetido 
à Junta pelo Diretor-Geral e fazer as observações e recomendações que 
considerar pertinentes; 

c) autorizar a utilização de recursos do Fundo de Trabalho, para 
fins especiais; 

d) atuar como comissão preparatória da Junta; 
e) estudar e formular comentários e recomendações à Junta ou à 

Direção-Geral sobre assuntos de interesse do Instituto; 
f) recomendar à Junta os projetos de regulamento que devam reger 

as reuniões desta e do Comitê, bem como o projeto de regulamento da 
Direção-Geral; e 

g) velar pela observância do Regulamento e das normas da Direção
Geral. 

Artigo 15. O Comitê realizará uma reunião ordinária anual na sede 
do Instituto ou no lugar acordado na reunião anterior. Poderá reunir-se 
em caráter extraordinário, por iniciativa de qualquer Estado Membro ou 
por solicitação do Diretor-Geral, devendo contar com a aprovação da 
maioria da Junta, se estiver reunida, ou de dois terços do próprio Comitê, 
cujos membros poderão ser consultados por correspondência. 

Artigo 16. O Instituto custeará as despesas de viagem de um repre
sentante de cada Estado membro do Comitê para participar nas reuniões 
ordinárias deste. 

Artigo 17. O quorum será constituído pela presença dos representan
tes da maioria dos Estados membros do Comitê. O Comitê adotará suas 
decisões pelo voto da maioria das seus membros, salvo o disposto no arti
go 15. Cada membro tem direito a um voto. 

CAPíTULO VI 

Direção-Geral 

Artigo 18. A Direção-Geral exercerá as funções determinadas por 
esta Convenção e as que lhe atribuir a Junta e, além disso, cumprirá os 
encargos de que for incumbida pela Junta e pelo Comitê. 

Artigo 19 . A Direção-Geral ficará a cargo da Diretor-Geral, que será 
nacional de um dos Estados Membros, eleito pela Junta, com o voto da 
maioria dos Estados Membros, para um período de quatro anos. Poderá 
ser reeleito uma só vez e não poderá suceder-lhe pessoa da mesma na
cionalidade. 

Artigo 20. O Diretor-Geral, sob a superVIsao da Junta, terá a repre
sentação legal do Instituto e a responsabilidade de administrar a Dire-
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ção-Geral para os fins de dar cumprimento às funções e encargos desta. 
Terá as seguintes funções específicas, que exercerá de acordo com as 
normas e os regulamentos do Instituto e com as disposições orçamentárias 
pertinentes: 

a) administrar os recursos financeiros do Instituto, de acordo com as 
decisões da Junta; 

b) determinar o número de membros do quadro de pessoal; regula
mentar suas atribuições, direitos e deveres; fixar suas remunerações, no
meá-los e demiti-los, de acordo com as normas estabelecidas pela J'unta 
ou pelo Comi tê; 

c) elaborar o projeto de orçamento-programa bienal e submetê-lo ao 
Comitê e, com as observações e recomendações deste, à Junta; 

d) apresentar à Junta, ou ao Comitê, nos anos em que aquela não 
se reunir, um relatório anual sobre as atividades e a situação financeira 
do Instituto; 

e) desenvolver as relações de cooperação e de coordenação previstas 
no artigo 4, c; e 

f) participar nas reuniões da Junta e do Comitê, com direito à pala
vra, mas sem voto. 

Artigo 21. Na seleção do pessoal do Instituto levar-se-ão em conta, 
em primeiro lugar, a sua eficiência, competência e probidade; mas, ao 
mesmo tempo, dar-se-á importância à necessidade de que o pessoal in
ternacional seja escolhido, em todos os níveis de hierarquia, com um 
critério de representação geográfica tão amplo quanto seja possível. 

Artigo 22. No cumprimento de seus deveres, o Diretor-Geral e o pes
soal do Instituto não solicitarão nem receberão instruções de Governo 
algum nem de autoridade alguma estranha ao Instituto, e abster-se-ão de 
agir de maneira incompatível com sua condição de funcionários de uma 
organização internacional, responsáveis unicamente perante o Instituto. 

CAPITULO VII 
Recursos Financeiros 

Artigo 23. Os Estados Membros contribuirão para a manutenção do 
Instituto mediante cotas anuais fixadas pela Junta, de acordo com o sii
tema de cálculo de cotas da Organização dos Estados Americanos. 

Art-.'go 24. O Estado Membro que estiver em mora no pagamento de 
suas cotas correspondentes a mais de dois exercícios financeiros completos 
terá suspenso s-eu direito de voto na Junta e no Comitê. Não obstante, a 
Junta ou o Comitê poderá permitir-lhe votar se considerar que a falta de 
pagamento se deve a circunstâncias alheias à vontade desse Estado. 

Artigo 25. O Instituto, ad reterendum do Comitê, e por intermédio do 
Diretor-Geral, poderá aceitar contribuições especiais, heranças, legados ou 
doações, contanto que os mesmos sejam compatíveis com a natureza, os 
propósitos e as normas do Instituto, e convenientes aos seus interesses. 

CAPíTULO VTII 

Capacidade Jurídica, Privilégios e Imunidades 

Artigo 26. O Instituto gozará, no território de cada um dos Estados 
Membros, da capacidade jurídica e dos privilégios e imunidades necessários 
para o exercício de suas funções e para a realização dos seus propósitos. 
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Artigo 27. Os representantes dos Estados Membros nas reuniões da 
Junta e do comitê e o Diretor-Geral gozarão dos privilégios e imunidades 
correspondentes a seus cargos e necessários para desempenhar com inde
pendência suas funções. 

Artigo 28. A condição jurídica do Instituto e os privilégios e imunida
des que devam ser concedidos a ele e ao s-eu pes.soal serão determinados em 
acordo multilateral que celebrem os Estados Membros da Organização dos 
Estados Am-ericanos ou, quando se considerar necessário, nos acordos que 
o Instituto celebrar bilateralmente com os Estados Membros. 

Artigo 29. Para realizar os seus fins, e em conformidade com a legis
lação vigente nos Estados Membros, o Instituto poderá celebrar e executar 
contratos, acordos ou convênios; possuir recursos financeiros, bens imóveis, 
móveis e semoventes; e adquirir, vender, arrendar, melhorar ou adminis
trar qualquer bem ou propriedade. 

CAPíTULO IX 
Sede e Idiomas 

Artigo 30. O Instituto terá sede em San José, Costa Rica, e poderá 
estabelecer escritórios para fins de cooperação téenica nos Estados Mem
bros. O escritório central da Direção-Geral será situado na sede do Ins
tituto. 

Artigo 31. Os idiomas oficiais do Instituto serão o espanhol, o francês, 
o inglês e português. 

CAPi'TITLO X 

Ratificação e Vigência 

Artigo 32. Esta Convenção fica aberta à assinatura dos Estados Mem
bros da Organização dos Estados Americanos ou do Instituto Interame
ricano de Ciências Agrícolas. Qualquer outro Estado Americano poderá 
aderir a esta Convenção de acordo com o disposto no artigo 5, alínea b. 

Artigo 33. Esta Convenção está sujeita a ratificação pelos Estados 
signatários de acordo com os respectivos processos constitucionais. Tanto 
esta Convenção como os instrum·entos de ratificação serão entregues para 
depósito na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. A 
Secretaria-Geral enviará cópias autenticadas desta Convenção aos GOver
nos dos Estados signatários e à Direção-Geral do Instituto e os notificará 
do depósito de cada instrumento de ratiiicação ou de adesão. 

Artigo 34. Esta Convenção entrará em vigor entre os Estados que a 
ratificaram quando dois terços do.s Estados partes na Convenção de 1944 
sobre o Instituto lnteramericano de Ciências Agrícolas tiverem depositado 
seus respectivos instrumentos de ratificação. Quanto aos demais Estados, 
entrará em vigor na ordem em que depositarem seus respectivos instru
mentos de ratificação ou de adesão. 

Artigo 35. As reformas a esta Convenção serão propostas à Junta, 
e sua aprovação requererá maioria de dois terços dos Estados Membros. 
As reformas aprovadas entrarão em vigor entre os Estados que as ratifi
carem, quando dois terços dos Estados Membros tiverem depositado seus 
respectivos instrumentos de ratificação. Quanto aos demais Estados Mem
bros, entrarão em vigor na ordem em que os mesmos depositarem seus 
respectivos instrumentos de ratificação ou de adesão. 
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Artigo 36. Esta Convenção tem caráter permanente e vigerá por tem
po Indefinido, mas poderá ser denunciada por qualquer dos Estados Mem
bros, mediante notificação à Secretaria-Geral da Organização dos Estados 
Americanos. A denúncia surtirá efeito um ano depois de tal notificação e 
a COnvenção deixará de vigorar para o Estado denunciante; este deverá, 
contudo, cumprir as obrigações emanadas desta Convenção, enquanto ela 
estava em vigor para o ref,erido Estado. 

Artigo 37. Esta Cm:wenção, cujos textos em espanhol, francês, in
glês e português .são igualmente autênticos, será registrada na SecretarJa 
das Nações Unidas, em conformidade com o artigo 102 da Carta das Nações 
Unidas, pela Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. 
Esta notificará à Secretaria das Nações Unidas as assinaturas, ratificações, 
adesões, reformas ou denúncias de que for objeto esta Convenção. 

CAP!TULO XI 

Disposições Transitórias 

Artigo 38. Os direitos e benefícios, bem como ns privilégios e imuni
dades que tenham sido concedidos ao Instituto Interamericano de Ciências 
Agrícolas e ao seu pessoal S'erão reconhecidos ao Instituto e ao seu pessoal. 
Além disso, o Instituto tomar-se-à titular dos haveres e propriedades do 
Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas e assumirá todas as obri
gações que este tenha contraído. 

A.rtigo 39. A Convenção sobre o Instituto Interamericano de Ciências 
Agrícolas, aberta à assinatura dos Estados Americanos em 15 de janeiro 
de 1944, cessará seus ef•eitos em relação aos Estados entre os quais esta 
Convenção entrar em vigor, mas estes continuarão comprometidos a cumprir 
as obrigações pendentes que tenham emanado daquela Convenção. A Con
venção de 1944 continuará vigente para os demais Estados Membros do 
Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas, até que estes ratifiquem 
esta Convenção. 

l1:M FÉ DO QUE, os Plenipotenciários infra-assinados, cuJos plenos 
poderes foram aehados em boa e devida forma, assinam esta CQnvenção, 
em espanhol, francês, inglês e português, na cidade de Washington, D.C., 
Estados Unidos da América, como representantes dos seus respectivos 
Estados, nas datas indicadas ao lado das assinaturas. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 1Q, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NQ 61, DE 1980 

Aprava o texto do Decreto-Lei n9 1. 747, de 28 de dezembro 
de 1979, que "fixa o valor do soldo base do cálculo da remune
ração dos militares". 

Artigo único - B aprovado o texto do Decreto-Lei nQ 1. 747, de 28 
de dezembro de 1979, que "fixa o valor do soldo ba"" do cálculo da 
remuneração dos militares". 

Senado Federal, em 8 de agosto de 1980. - Luiz Viana, Presidente. ---
DON, 9 ago. 1980, s. It. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 62, DE 1980 

Aprooa o texto do Decreto-Lei n9 1 . 7 48, de 28 de dezembro 
de 1979, que "dispõe sobre o valor da contribuição para a pen<ão 
militar". 

Artigo único - !C aprovado o texto do Decreto-Lei n9 l. 748, de 28 
de dezembro de 1979, que "dispõe sobre o valor da contribuição para a 
pensão militar". 

Senado Federal, em 8 de agosto de l\)80. - Luiz Viana, Presidente. 
---
DON, 9 ago. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguiute 

DECRETO LEGISLATIVO N9 63, DE 1980 

Aprooa o texto do Decreto-Lei n9 1. 7 49, de 28 de dezembro 
de 1979, que "eleva em até Cr$ 350.000.000,00 (trezentos e cin
qüenta milhões de cruzeiros) o limite atribuído ao Governo do 
Distrito Federal para abertura de crédito suplementar". 

Artigo único - !C aprovado o texto do Decreto-Lei n9 l. 749, de 28 
de dezembro de 1979, que "eleva em até Cr$ 350.000.000,00 (trezentos 
e cinqüenta milhões de cruzeiros) o limite atribui do ao Governo do Dis
trito Federal para abertura de crédito suplementar·'. 

Senado Federal, em 8 de agosto de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
---
DON, 9 ago. 1980, s. II, 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ lQ, da Constituição, e eu~ Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguiute 

DECRETO LEGISLATIVO NO 64, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 750, de 28 de dezembro 
de 1979, que "reaiusta os vencimentos e proventos dos membros 
do Tribunal de Contas do Distrito Federal e respectivo Ministé
rio Público e dá outras providências''. 

Artigo único - E: aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 750, de 28 
de dezembro de 1979, que "reajusta os vencimentos e proventos dos 
membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e respectivo Minis
tério Público e dá outras providências". 

Senado Federal, em 8 de agosto de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
---
DCN, 9 ago. 1980, s. ll. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos tennos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 65, DE 1980 

Aprova o texto db Decreto-Lei nr 1. 751, de 28 de dezembro 
de 1979 .. que "reajusta os vencimentos, salários e proventos dos 
servúlores dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal e dá outras providências". 

Artigo único - E aprovado o texto do Decreto-Lei n9 l. 751, de 23 
de dezembro de 1979, que "reajusta os vencimentos, salários e proventos 
dos servidores dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal e dá outras providências". 

Senado Federal, em 13 de agosto de 1980. - Luiz Viana, Presidente. ---
DCN, 14 ago. 1980, s. II, 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos tennos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N? 66, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 752, de 31 de dezem
bro de 1979, que "extingue o Certificado de Aplicação previsto 
no art. 15 do Decreto-Lei n9 1.376, de 12 de dezembro de 1974, 
e dá outras providêncUis". 

Artigo único - E aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 752, de 31 
de dezembro de 1979, que "extingue o Certificado de Aplicação previsto 
no art. 15 do Decreto-Lei n9 1.376, de 12 de dezembro de 1974 e dá 
outras providências". 

Senado Federal, em 13 de agosto de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
--
DCN, 14 ago. 1980, S. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos tennos do art. 5.5, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 67, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 753, de 31 de dezembro 
de 1979, que "adapta a Tarifa Aduaneira do Brasil à Nomen
clatura Brasileira de Mercadorias e dá outras providências". 

Artigo único - E aprovado o texto do Decreto-Lei n9 l. 753, de 31 
de dezembro de 1979, que "adapta a Tarifa Aduaneira do Brasil à No
menclatura Brasileira de Mercadorias e dá outras providências ... 

Senado Federal, em 13 de agosto de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
--
DON, 14 qo. 1980, S. ll. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinre 

DECRETO LEGISLATIVO N9 68, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 754, de 31 de dezembro 
de 1979, que "altera a composição do Fundo Nacional de Desen
volvimento e dá outras providências". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 754, de 31 
de dezembro de 1979, que "altera a composição do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento e dá outras providências". 

Senado Federal, em 13 de agosto de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

DCN, 14 ago, 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o segninre 

DECRETO LEGISLATIVO N9 69, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 755, de 31 de dezembro 
de 1979, que "dispõe sobre a arrecadação e restituição das recei
tas federais e dá outras proviài!ncias". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 755, de 31 
de dezembro de 1979, que "dispõe sobre a arrecadação e restituição das 
receitas federais e dá outras providências". 

Senado Federal, em 15 de agosto de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
DCN, 16 ago, 1980, s. TI. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o segninre 

DECR<ETO LEGISLATIVO N9 70, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1 . 756, de 31 de dezembro 
de 1979, que "aumenta os limites do Decreto-Lei n9 1 . 312, de 
15 de fevereiro de 1974, alterados pelos Decretos-Leis números 
1. 460, de 22 de abril de 1976, 1.562, de 19 de julho de 1977, e 
1.651, de 21 de dezembro de 1978, e dá outras providências". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 756, de 31 de 
dezembro de 1979, que "aumenta os limites do Decreto-Lei n9 l. 312, 
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de 15 de fevereiro de 1974, alterados pelos Decretos-Leis n.os 1.460, de 
22 de abril de 1976, l. 562, de 19 de julho de 1977, e l. 651, de 21 
de dezembro de 1978, e dá outras providências". 

Senado Federal, em 15 de agosto de 19SO. - Luiz Viarw, Presidente. 

DCN, 16 a.go. 1980, s. TI. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 71, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 758, de 3 de janeiro de 
1980, que "reajusta os vencimentos, sakirios e proventos dos ser
vidores das Secretarias do Triburwl Federal de Recursos e do 
Conselho da Justiça Federal e dá outras provicMncias". 

Artigo único - B aprovado o texto do Decreto-Lei n9 l. 758, de 3 
de janeiro de 1980, que ''reajusta os vencimentos, salários e proventos 
dos servidores das Secretarias do Tribunal Federal de Recursos e do 
Conselho da Justiça Federal e dá outras providências". 

Senado Federal, em 15 de agosto de 1950. - Luiz Viarw, Presidente. 

DCN, 16 a.go. 1980, s. ll. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 1 Q, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 72, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 759, de 7 de janeiro de 
1980, que "reajusta os vencimentos e proventos dos servidores 
da~ SecretarÚJ!s das Seções Judiciárins da Justiça Federal de 
Primeira Instância e dá outras providi!neias". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei no 1. 759, de 7 de 
janeiro de 1980, que .. reajusta os vencimentos e proventos dos servidores 
das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira 
Instância e dá outras providências". 

Senado Federal, em 15 de agosto de 1950. - Luiz Viana, Presidente. 

DCN, 16 ago. 1980, s. ll. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal. 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NQ 73, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei nr 1 . 757, de 3 de janeiro 
de 1980, que "reajusta os vencimentos, salários e proventos dos 
servidores da Secretaria Geral do Tribunal de Contas da União 
e dá outras provid~ncias". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 757, de 3 
de janeiro de 1980, que "reajusta os vencimentos, salários e proventos dos 
servidores da Secretaria Geral do Tribunal de Contas da União e dá 
outras providências'', 

Senado F·ederal, em 15 de agosto de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
-::-=-:--c-
DCN, 16 ago. 1980, s. TI. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinlie 

DECRETO LEGISLATIVO N9 74, DE 1980 
Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 761, de 7 de janeiro 

de 1980, que "reajusta os vencimentos e proventos dos funcioná
rios da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral e dá outras pro
v-idências". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 761, de 7 de 
janeiro de 1980, que "reajusta os vencimentos e proventos dos funcionários 
da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral e dá outras providências". 

Senado Federal, em 15 de agosto de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
---
DCN, 16 ago. 1980, s. U. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 75, DE 1980 
Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 762, de 7 de janeiro de 

1980, que "reajusta os vencimentos e proventos dos funcionários 
das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais e dá outras 
providências". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 762, de 7 de 
janeiro de 1980, que "reajusta os vencimentos e proventos dos funcionários 
das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais e dá outras provi
dências". 

Senado Federal, em 15 de agosto de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
---
DCN, 16 ago. 1980, s. n. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 76, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei nr 1 . 760, de 7 de ianeiro de 
1980, que "reaiusta os vencimentos, salários e proventos dos ser
vidores dos Tribunais do Trabalho e dá outras providências". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 760, de 7 de 
janeiro de 1980, que "reajusta os vencimentos, salários e proventos dos 
servidores dos Tribunais do Trabalho e dá outras providências'. 

Senado Federal, em 22 de agosto de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
---,-,-
DCN, 23 age. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 77, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei nr 1. 763, de 16 de ianeiro de 
1980, que "altera a redução do art. 91 do Decreto-Lei nr 200, 
de 25 de fevereiro de 1967, modificado pelo art. 19 do Decreto
Lei nr 900, de 29 de setembro de 1969". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 763, de 16 
de janeiro de 1980, que "altera a redação do art. 91 do Decreto-Lei 
n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, modificado pelo art. 19 do Decreto
Lei n9 900, de 29 de setembro de 1969". 

Senado Federal, em 22 de agosto de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
---
DCN, 23 age, 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulga o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 78, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 764, de 17 de ianeiro 
de 1980, que "reajusta os vencimentos e proventos dos servidores 
da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federar'. 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 764, de 17 
de janeiro de 1980, que ''reajusta os vencimentos e proventos dos servidores 
da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal". 

Senado Federal, em 22 de agosto de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
---
DCN, 23 ago. 1980, s. II. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidenre do Senado Federal, 
promulgo o seguintJe 

DECRETO LEGISLATIVO N9 79, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 766, de 28 de ianeiro 
de 1980, que dispõe sobre doção de imóveis em pagamento de 
débitos relativos ao Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Rural, à Ta= de Serviços Cadastrais, à Contribuição Sindical 
Rural e à Contribuição de que trata o art. 59 d<J Decreto-Lei 
n9 1.146, de 31 de dezembro de 1970, e dá outras providi!ncias". 

Artigo único - .e; aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 766, de 28 
de janeiro de 1980, que "dispõe sobre dação de imóveis em pagamento de 
débitos relativos ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, à 
Taxa de Serviços Cadastrais, à Contribuição Sindical Rural e à Contri
buição de que trata o art. 59 do Decreto-Lei n9 1.146, de 31 de dezembro 
de 1970, e dá outras providências". 

Senado Federal, em 22 de agosto de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

DCN, 23 ago. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NO 80, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 767, de 19 de fevereiro 
de 1980, que "cria grupo executivo para regularização fundiária 
no sudeste do Pará, norte de Goiás e oeste do Maranhão, e dá 
outras providências". 

Artigo único - .e; aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 767, de 19 
de fevereiro de 1980, que "cria grupo executivo para regularização fundiá
ria do sudeste do Pará, norte de Goiás e oeste do Maranhão, e dá outras 
providências". 

Senado Federal, em 22 de agosto de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

DCN, 23 ago. 1980, s. II. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 81, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei nr 1. 768, de 14 de fevereiro 
de 1980, que .. autoriza a EMBRAER - Empresa Brasileira de 
Aeronáutica S.A. -· a críar uma sociedade subs-idiária no exte
rior". 

Artigo único - f; aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 768, de 14 
de fevereiro de 1980, que "autoriza a EMBRAER - Empresa Brasileira de 
Aeronáutica S.A. - a criar uma sociedade subsidiária no exterior". 

Senado Federal, em 22 de agosto de 1980. - Luiz Vilma, Presidente. 
-::c:c--
DCN, 23 ago. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo <> seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 82, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 769, de 14 de fevereiro 
de 1980, que "autoriza a EMBRAER - Empresa Brasileira de 
Aeronáutica S.A. - a participar acionariamente do capital social 
da Indústria Aeronáutica NEIVA S.A., nas condições que esta
belece". 

Artigo único- f; aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 769, de 14 de 
fevereiro de 1980, que "autoriza a EMBRAER - Empresa Brasileira 
de Aeronáutica S. A. - a participar acionariamente do capital social da 
Indústria Aeronáutica NEIVA S. A., nas condições que estabelece". 

Senado Federal, em 22 de agosto de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
=~-DON, 23 ago. 1980. s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 83, DE 1980 

Aprova. o texto do Decreto-Lei n9 1. 770, de 20 de fevereiro 
de.1980, que "dispõe sobre a criação de cargos, niio remunerados, 
de juiz de Paz, tUt Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 
e dá outras providênckzs". 

Artigo único - f: aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 770, de 20 
de fevereiro de 1980, que .. dispõe sobre a criação de cargos, não remu-
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nerados, de Juiz de Paz, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 
e dá outras providências". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 770, de 20 
de fevereiro de 1980, que "dispõe sobre a criação de cargos, não remu
nerados, de Juiz de Paz, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 
e dá outras providências". 

Senado Federal, em 22 de agosto de 1980. - Lt<iz V inJUL, Presidente. 

=-=-DCN, 23 a.go. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 84, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 765, de 17 de janeiro 
de 1980, que "reajusta os vencimentos, salários e proventos dos 
servidores dos órgãos auxiliares da ]listiça de Primeira Instância 
do Distrito Federal e dos Territórios". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 765, de 17 
de janeiro de 1980, que "reajusta os vencimentos, salários e proventos dos 
servidores dos órgãos auxiliares da Justiça de Primeira Instância do Dis
trito Federal e dos Territórios". 

Senado Federal, em 22 de agosto de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
-,---
DON, 23 ago. 1980, S. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinoo 

DECRETO LEGISLATIVO N9 85, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 771, de 20 de fevereiro 
de 1980, qw "estende a gratificação instituido pelo Decreto-Lei 
n9 1. 714, de 21 de novembro de 1979, aos integrantes do Polícúz 
Rodoviârin Federar'. 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 l. 771, de 20 
de fevereiro de 1980, que "estende a gratificação instituída pelo Decreto
Lei n9 1. 714, de 21 de novembro de 1979, aos integrantes da Polícia Ro
doviária Federal", 

Senado Federal, em 28 de agosto de 1980. - Luiz Vinna, Presidente. 
-::D-::C::N,-29=-ago. 1980, S. II. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado FederaL 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 86, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei no 1 . 772, de 26 de fevereiro 
de 1980, que "di~tpõe sobre isenção ou redução fiscal na impor
taçãó'. 

Artigo único - É: aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 772, de 26 
de fevereiro de 1980, que "dispõe sobre isenção ou redução fiscal na 
importação". 

Senado Federal, em 28 de agosto de 1980. - Luiz V inna, Presidente. 
---
DON, 29 ago. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 1 t?, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLA,TIVO N9 87, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n° 1 . 77 4, de 5 de março de 
1980, que "altera o limite da gratificação de produtividade insti
tuída pelo Decreto-Lei n° 1.544, de 15 de abril de 1977, e dá 
autr& pravidências". 

Artigo único - É: aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 77 4, de 5 
de março de 1980, que "altera o limite da gratificação de produtividade 
instituída pelo Decreto-Lei n9 1. 544, de 15 de abril de 1977 e dá outras 
providências ... 

Senado Federal, em 28 de agosto de 1980. - Lttiz Viana, Presidente. 
---
DON, 29 ago. 1980, e. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado FederaL 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO No 88, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei no 1. 775, de 12 de março 
de 1980, que "altera alíquotas do imposto de importação e dá 
outras providências". 

Artigo único - É: aprovado o texto do Decreto-Lei no 1. 775, de 12 
de março de 1980, que "altera alíquotas do imposto de importação e dá 
outras providências". 

Senado Federal, em 28 de agosto de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
---
DCN, 29 ago. 1980, e. ll. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição., e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 89, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n<' 1, 776, de 17 de março 
de 1980, que "dispõe sobre pagamento de gratificação de pro
dutit:idade, nos casos que menciona, e dá outras providências". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 L 776, de 17 
de março de 1930, que "dispõe sobre pagamento da gratificação de produ
tividades, nos casos que menciona, e dá outras providências". 

Senado Federal, em 28 de agosto de 1980. - Luiz Vimw, Presidente, 
---
DCN, 29 e.go. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Lcliz Vi"na, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 90, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1, 773, de 3 de março de 
1980, que "regula a incidência de contribuição previdenciária 
sobre a representação mensal prevista no Decreto-Lei n9 1. 445, 
de 13 de fevereiro de 1976", 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1, 773, de 3 
de março de 1980, que "regula a incidência de contribuição previdenciária 
sobre a representação mensal prevista no Decreto-Lei n9 L445, de 13 
de fevereiro de 1976". 

Senado Federal, em 29 de agosto de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
---
DCN, 30 ago. 1980, s. ll. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 91, DE 1980 

Aprova o texto do Deereto-Lei n9 1. 777, de 18 de março 
de 1980, que "fixa o soldo dos postos de Coronel PM da Polícia 
Militar e de Ccronel BM do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal e dá outras providências". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 777, de 18 
de março de 1980, que "fixa o soldo dos postos de Coronel PM da Polícia 
Militar e de Coronel BM do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e 
dá outras providências". 

Senado Federal, em 4 de setembro de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
---
DON, 5 set. 1980, s. II. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos du art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 92, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n° 1. 778, de 18 de março 
de 1980, que "cria o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro 
(SISDABRA) e dá outras providências". 

Artigo único - É: aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 778, de 18 
de março de 1980, que "cria o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro 
(SISDABRA) e dá outras providências". 

Senado Federal, em 4 de setembro de 1930. - Luiz Vinna, Presidente. 
---
DCN, 5 set. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 93, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei no 1. 779, de 26 de março de 
1980, que "amplin o prazo estabelecide no Decreto-Lei no 1. 096, 
de 23 de março de 1970", que "concede incentivos fiscais às 
empresas de mineração e dá outras providências'~. 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 779, de 26 
de março de 1980, que "amplia o prazo estabelecido no Decreto-Lei 
n.9 1.096, de 23 de março de 1970, que "concede incentivos fiscais às 
empresas d.e mineração e dá outras providências". 

Senado Federal, em 16 de setembro de 1980.- Luiz Viana, Presidente. 
---
DON, 17 set. 1980, s. n. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal. 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 94, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei no 1 . 780, de 14 de abril de 
1980, que "concede isenção do imposto sobre a renda às empre
sas de pequeno porte e dispensa obrigações acess6rins". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 780, de 14 
de abril de 1980, que "concede isenção do imposto sobre a renda às 
empresas de pequeno porte e dispensa obrigações acessórias". 

Senado Federal, em 17 de setembro de 1980.- Luíz Vinna, Presidente. 
-=-=--DCN, 18 set. 1980, s. II. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 1Q, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 95, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 7S1, de 16 de abril 
de 1980, que "dispõe sobre recursos recebidos pela Companhia de 
Eletricidade do Amapá (CEA) e dá outras providências". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei nQ l. 7S1, de 16 
de abril de 1980, que "dispõe sobre recursos recebidos pela Companhia de 
Eletricidade do Amapá ( CEA) e dá outras providências". 

Senado Federal, em 17 de setembro de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
---
DCN, 18 set. 1980, s. n. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ lQ, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NQ 96, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei nr 1. 782, de 16 de abril de 
1980, que "irntitui empréstimo compulsório para absorção tem
porária de poder aquisitivo". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 l. 782, de 16 
de abril de 1980, que "institui empréstimo compulsório para absorção 
temporária de poder aquisitivo''. 

Senado Federal, em 17 de setembro de 1980.- Luiz Viana, Presidente. 
---
DON, 18 set. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
§ 1 Q, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NQ 97, DE 1980 

Aprova o texto do Convênio de Santo Domingo (Ata de Re
gistro dos Estatutos da Organizaçüo de Educação Ibero-Ameri
cana - O EI) assinado em 31 de outubro de 1957. 

Art. 19 - Fica aprovado o texto do Convênio de Saoto Domingo (Ata 
de Registro dos Estatutos da Organização de Educação Ibero-Americana 
- OEI ), assinado pelo Governo da República Federativa do Brasil em. 
31 de outubro de 1957. 
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Parágrafo único - Quaisquer reformas ou alterações do texto apro
vado pela entidade serão submetidas à aprovação do Congresso Nacional. 

Art. 2. 9 - Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Senado Federal, em 25 de setembro de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

ESTATUTOS DA ORGANIZAÇAO DE EDUCAÇAO IBERO-AMERICANA 

Aprovados no III Congresso Ibero-americano de Educação. São 
Domingos, República Dominicana, em 31 de outubro de 1957. 

RESOLVE: 

Primeiro. Aprovar o seguinte texto dos Estatutos da Organização de 
Educação Ibero-americana: 

CAPíTULO I 

Natureza e Fins 

ARTIGO I 

A Organização de Educação Ibero-americana ( OEI) é um organismo 
internacional de cooperação educativa para os países ibero-americanos. 

ARTIGO II 

Os fins específicos da Organização de Educação Ibero-americana são 
os seguintes: 

a) organizar serviços de informação e documentação sobre o desenvol
vimento da educação nos países ibero-americanos; 

b) orientar, assessorar e, quando necessário, servir pessoas e organis
mos interessados em questões culturais e educativas; 

c) difundir os princípios e recomendações aprovados pelos Congressos 
Ibero-americanos de Educação e promover sua efetiva realização; 

d) fomentar o intercâmbio cultural e educativo de pessoas, assessorar 
na contratação de professores e peritos em organização de ensino e difun
dir em todos os países ibero-americanos .as experiências alcançadas em 
cada um deles; 

e) convocar e organizar congressos, assembléias, conferências. semi
nários e demais reuniões de qualquer natureza, sobre temas educativos e 
participar daquelas a que seja convidada; 

j) colabor"ar na preparação de textos e material de ensino e na for
mação de critérios didáticos ajustados ao espírito e à realidade dos povos 
ibero-americanos; 

g) cooperar com os Ministérios da Educação dos países ibero-americanos 
na realização de seus planos educativos e colaborar especialmente para o 
aperfeiçoamento e coordenação de seus serviços técnicos; 

h) coordenar a ação dos países ibero-americanos no seio das organi
zações internacionais de caráter educativo, a fim de que sua cooperação 
nas mesmas .seja eficaz e útil, tanto no plano nacional quanto no plano 
internacional; 
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i) promover a criação de organizações, associações, uniões e demais 
tipos de entidades nacionais, regionais ou internacionais, relacionadas com 
os diferentes graus de ensino e diversos aspectos da vida educativa ou 
docente dos países ibero-americanas, que poderão constituir-se como enti ... 
dades independentes ou associadas; 

j) aceitar a associação de entidades educativas ou docentes já exis
tentes; 

k) criar centros especializados, fundar institutos, estabelecimentos e 
demais entidades e organismos de pesquisa, documentação, intercâmbio, 
informação e difusão em matéria educativa ou docente, e os serviços des
centralizados que exija o cumprimento de seus fins ou a execução de seu 
programa de atividades. 

ARTIGO III 

Para a consecução de seus fins, a Organização de Educação Ibero
americana poderá celebrar acordos e subscrever convênG.os, tratados e 
demais instrumentos legais com os Governos ibero-americanos, as organi .. 
zações internacionais e as instituições, centros e demais entidades culturais 
e educativas. 

CAPITULO II 

Afiliação e Assoc:.ação 

ARTGO IV 

1) São membros da Organização de Educação Ibero-amerieana. os 
Estados ibero-americanos cujos Governos solicitem ou aceitem integrar 
este organismo. 

2) A afiliação pode ser feita em qualquer momento por intercâmbio 
de comunicações com a Secretaria Geral e supõe a aceitação dos presentes 
Estatutos. 

ARTIGO V 

Poderão associar;..se com caráter consultivo à Organização de Educa .. 
ção Ibero-americar!a as entidades oficiais ou privadas, de caráter educa
tivo ou docente, nacionais, regionais ou internacionais, que sejam admitidas 
como tais pelos Congressos Ibero-americanos de Educação, mediante prévia 
recomendação do Conselho Diretor. 

CAPíTULO III 

Orgãos 

ARTIGO VI 

A Organização de Educação Ibero-americana rege-se por seu órgão 
legislativo, que é o Congresso Ibero-americano de Educação e os órgãos 
delegados, que são o Conselho Diretor e a Secretaria Geral. 

CAPiTULO IV 

Congressos Ibero-americanos de Educação 

ARTIGO VII 

1) Os Congressos Ibero-americanos de Educação são a autoridade 
suprema da Organização de Educação Ibero-americana, e· estarão Inte
grados por representações oficiais dos Estados-membros. 
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2) Reunir-se-ão, pelo menos, uma vez por triênio no país que o Con
gresso anterior tenha estabelecido par.a sede, em cada caso. 

3) A convocação para cada um dos Congressos será realizada na 
forma em que convierem o país anfitrião e a Organização de Educação 
Ibero-.americana. 

4) Nenhum dos Estados participantes poderá ter mais de cinco repre
sentantes e cada Delegação terá direito a um voto. 

5) As entidades associadas e os Governos e instituições convidados 
a título de Observadores poderão estar representados até por dois delegados, 
que terão voz mas não voto. 

ARTIGO VIII 

1) Os Congressos de Educação poderão reformar, com uma maioria 
de dois terços, os Estatutos da Organização de Educação Ibero-americana e 
decidir sobre a sede de seus distintos órgãos. 

2) Os Congressos, por maioria simples, deverão resolver sobre o pro
grama de atividades e or«amento da Organização de Educação Ibero
americana e decidir sobre a admissão das entidades associadas. 

CAPíTULO V 
O Conselho Diretor 

ARTIGO IX 

O Conselho Diretor é o órgão de governo e administração da Orga
nização de Educação Ibero-americana e será integrado pelos Ministros no 
setor da educação dos Estados-membros ou de seus representantes. 

ARTIGO X 

1) o Conselho Diretor da Organização de Educação Ibero-americana 
será presidido pelo Mini.stro da Educação do país em que se celebrará o 
próximo Congresso, o qual poderá designar pessoa que o represente. 

2) o Conselho Diretor designará entre seus membros um Vice-Presi
dente, e atuará como Secretário ex o!ficio do mesmo o Secretário-Geral 
da Organização de Educação Ibero-americana. 

ARTIGO XI 

O Conselho Diretor, quando o julgar conveniente, está facultado a 
convocar para Congressos Gerais a todos os países ibero-americanos, os 
quais estarão representados por Delegações oficiais, com o objetivo de es
tudar a situação educacional e discutir soluções no mesmo campo. Tais 
Congressos coincidirão ou não com as reuniões trienais da org.anização. 

CAPíTULO VI 
Secretaria Geral 

ARTIGO XII 

A Secretaria Geral da Organização de Educação Ibero-americana de
terá a direção técnica do organismo e ostentará sua representação nos as
suntos de expediente e em suas relações com os Governos ibero-americanos 
e com as organizações intergovernamentais. 
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ARTIGO Xill 

O titular da Secretaria Geral será eleito pelo Congresso e permanecerá 
em .suas funções até a celebração do próximo Congresso, podendo ser re
eleito. 

O Conselho Diretor, por proposta do Secretário-Geral, designará um 
Secretário-Geral Adjunto. 

O Secretário-Geral e o Secretário-Geral Adjunto deverão ser nacionais 
de países ibero-americanos diferentes. 

ARTIGO XIV 

O Secretário-Geral será assistido, em matéria técnica, por uma comis
são assessora, formada por personalidades de cada um dos Estados-membros 
que sejam convidados pelo Secretário-Geral a integrá-la, com a prévia 
anuência do Conselho Diretor. 

CAPíTULO VII 

Sede do Organismo 

ARTIGO XV 

A sede central da Organização de Educação Ibero-americana tem seu 
domicílio em Madri. 

ARTIGO XVI 

Os diversos organismos da Organização de Educação Ibero-americana 
poderão ser instaLados em qualquer dos países ibero-americanos que garan
tam sua liberdade de ação para o cumprimento de suas :finalidades, a salva
guarda de seu status internacional e o apoio oficial ou privado necessário 
para sua manutenção. 

ARTIGO XVII 

A Organização de Educação Ibero-americana estabelecerá, em cada 
caso, com as autoridades do país em que tenha sede algum de seus organis
mos, as condições em que os mesmos deverão instalar-se e funcionar. 

CAPíTULO VIII 

Patrimônio e Administração 

ARTIGO XVIII 

O patrimônio da Organização de Educação Ibero-americana estará cons
tituído por: a) as subvenções ou contribuições dos Membros e das entida
des oficiais ou privadas que contribuam para sua manutenção; b) pelas 
cessões ou doações particulares; c) pelo produto da venda de suas publica
ções e as remunerações que perceba pela prestação de seus serviços técnicos 
ou pelos de seus centros; d) pelo material inventariável e pelo fundo bi
bliográfico e documental eXistentes em suas dependências; e) pelo fundo 
de reserva que cada Congresso autorize. 

ARTIGO XIX 

A administração da Organização de Educação Ibero-americana estará 
a cargo de um Administrador e de um Tesoureiro, que dependerão da Se
cretaria Geral, a qual deverá prestar contas de cada exercício ao Conselho 
Diretor. 
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ARTIGO XX 

Um mês antes da celebração de cada Congresso Ibero-americano de 
Educação, a Secretaria Geral distribuirá entre os Membros da Organização 
de Educação Ibero:..americana um informe de atividades, o orçamento pre
visto para o próximo triénio e o estado de contas; documentos que serão 
previamente submetidos à consideração do Conselho Diretor. 

CAPíTULO IX 

Aplicação dos Estatutos e sua Regulamentação 

ARTIGO XXI 

A aplicação dos presentes Estatutos, bem como sua regulamentação e 
o funcionamento dos diferentes organismos e centros da Organização de 
Educação Ibero-americana, com exceção dos Congressos Ibero-americanos 
de Educação, ficam encomendadas ao Conselho Diretor. 

CAPITULO X 

Disposições Finais 

ARTIGO XXII 

A Secretaria-Geral da Organização de Educação Ibero-americana fixará 
seu domicílio na sede do Instituto de Cultura Hispânica de Madri. 

ARTIGO XXIII 

O Diretor do Instituto de Cultura Hispânica de Madri poderá assistir 
as reuniões do Conselho Diretor da Organização de Educação Ibero-ameri
cana com voz e sem voto, em sua qualidade de representante do organismo 
fundador. 

ARTIGO XXIV 

As declarações gerais votadas nos Congressos Ibero-americanos de Edu
cação constituirão o apêndice aos presentes Estatutos. 

Segundo. Registrar o texto precedente numa Ata especial, destacada da 
Ata Final do Congresso, assinada pelos chefes das Delegações governamen
tais oficialmente acreditadas para. representar seus respectivos países no 
Terceiro Congresso Ibero-americano de Educação. 

Terceiro. Encomendar à Secretaria-Geral da Organização de Educação 
Ibero-americana o envio de cópias devidamente autorizadas a todos os Go
vernos dos países ibero-americanos. 

Em fé do que, assinam a presente Ata, para que conste em todos seus 
efeitos: 

Pelo Brasil: (as.) Francisco Montojos 

Pela Colômbia: (as.) FranciSco Posada de la Pena 

Por Cuba: (as.) Eduardo Borrel Navarro 

Pelo Chile: (as.) Luis Gómez Catalán 

Pela República Dominicana: (as.) Manuel Ramón Ruiz Tejada 

Pelo Equador: (as.) Otto Quintero Rumbea 

Por El Salvador: (as.) Julio Fausto Fernández 

Pela Espanha: (as.) Jesüs Rubio Garcia Mina 
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Pela Guatemala: (as.) Rubén Villagrán Paúl 
Pela Nicarágua: (as.) René Schick 
Pelo Panamá: (as.) Francisco Aued 
Pelo Paraguai: (as.) Francisco M. Barreiro Maffl.odo 
Pelo Peru: (as.) Carlos Valera 
Pela Venezuela: (as.) Gustavo Adolfo Rutz. 

ATA DE REGISTRO DOS ESTATUTOS DA ORGANIZAÇAO DE 
EDUCAÇÃO IBERO-AMERICANA 

Em Ciudad Trujillo, capital da República Dominicana, no dia trinta e 
um de outubro de mil novecentos e cinqüenta e sete, os Chefes das Dele
gações acreditadas por seus resp·ectivos Governos perante o Terceiro Con
gresso Ibero-americano de Educação, convocado conjuntamente pelo Go
verno da República Dominicana e pela Organização de Educação Ibero
americana, subscreveram a Ata de Registro dos Estautos da Organlz.ação de 
Educação Ibero-americana, os quais foram aprovados pelo voto dos abaixo 
assinados, de conformidade com a Resolução adotada pelo plenário do 
Congresso em sua sessão plenária celebrada no dia trinta e um de outubro 
de mil novecentos e cinqüenta e sete, e cujo texto autêntico é: 

RESOLUÇAO 
O Terceiro Congresso Ibero-americano de Educação, 

CONSIDERANDO: que o Segundo Congresso Ibero-americano de Edu
cação, reunido em Quito, no mês de outubro de 1954, estabeleceu as bases 
estatutárias que deveriam reger a Organização de Educação Ibero-ameri
cana, e delegou poderes ao Conselho Diretor do organismo para redigir os 
artigos de seus Estatutos; 

que o Conselho Diretor apresentou a este Terceiro Co:D.gresso Ibero
americano de Educação o texto vigente dos referidos Estautos, fazendo-os 
acompanhar de um projeto de refonna dos mesmos; 

que a Comissão do Terceiro Congresso Ibero-americano de Educação, 
designada especialmente para realizar o estudo dos Estautos e de sua pro
jetada reforma, realizou um exame exaustivo dos referidos documentos, 
apresentando ao Congresso Pleno um texto completo, e 

que o Conselho Diretor solicitou do Terceiro Congresso Ibero-americano 
de Educação o registro do texto dos Estatudos reformados, para que sirva 
de instrumento capaz de ser ratificado pelos Governos dos Estados que se 
afiliem, no futuro à Organização de Educação Ibero-americana ou que de
sejem aperfeiçoar a sua afiliação, 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso III, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 98, DE 1980 

Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do 
País na primeira quinzena do mAs de outubro do corrente ano, 
em visita oficial à República do Chüe. 

Art. 19 - É o Senhor Presidente da República autorizado a ausentar
se do País, no decurso da primeira quinzena do mês de ouhlbro do 
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corrente ano, para visitar a República do Chile a convite do Governo 
daquele pais. 

Art. 29 - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Senado Federal, em 26 de setembro de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

DON, 27 set. 1980, s. II, 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 1Q, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 99, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 783, de 18 de abril de 
1980, que "dispõe sobre o imposto sobre operação de crédito, 
ciimbio e seguro e sobre operações relntivas a títulos e valores 
mobiliários~. 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 783, de 18 
de abril de 1980, que "dispõe sobre o imposto sobre operações de crédito, 
câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários". 

Senado Federal, em 7 de outubro de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

DCN, 8 out. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado FederaL 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLA1'IVO N9 100, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 784, de 28 de abril 
de 1980, que "fixa vencimentos para cargos da Magistratura da 
União e do Distrito Federal e Territ6rios". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei nQ 1. 784, de 28 
de abril de 1980, que "fixa vencimentos para cargos da Magistratura da 
União e do Distrito Federal e Territórios". 

Senado Federal, em 7 de outubro de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

DCN, B out. 1980, s. II. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 101, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 785, de 13 de maio de 
1980, que "altera a legislaçüo referente ao imposto único sobre 
lubrificantes e combustíveis e dá outras providdncias". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 785, de 13 
de maio de 1980, que "altera a legislação referente ao imposto único sobre 
lubrificantes e combustíveis e dá outras providencias". 

Senado Federal, em 9 de outubro de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

DON, 10 out. 1980, s. IL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 102, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-l,ei n9 1. 787, de 26 de maio de 
1980, que «fixa vencimentos para cargos do Governo do Distrito 
Federal e do Tribunal de Contas do Distrito Federal". 

Artigo único - É aprovado, o texto do Decreto-Lei n9 1. 787, de 26 
de maio de 1980, que "fixa vencimentos para cargos do Governo do 
Distrito Federal e do Tribunal de Contas do Distrito Federal". 

Senado Federal, em 9 de outubro de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

DON, 10 out. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 103, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei nr 1 . 786, de 20 de maio de 
1980, que "altera a redação do parágrafo único do.art. 45 da Lei 
n9 4. 375, de 17 de agosto de 1964". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 786, de 20 
de maio de 1980, que "altera a redação do parágrafo único do art. 45 da 
Lei nQ 4. 375, de 17 de agosto de 1964". 

Senado Federal, em 22 de outubro de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

DON, 23 out. 1980, s. n. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 

§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 104, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1 . 788, de 28 de maio de 
1980, que "fixa o vencimento e o percentual de representação 
do cargo de Auditor do Tribunal de Contas da União''. 

Artigo único - É aprovado o texto d() Decreto-Lei n9 1. 788, de 28 
de maio de 1980, que "fixa o vencimento e o percentual de representação 
do cargo de Auditor do Tribunal de Contas da U niüo". 

Senado Federal, em 22 de outubro de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

DON, 23 out. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 105, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei nP 1. 789, de 28 de maio 
de 1980, que "dispõe sobre a renúncia, pela União, do domínio 
útil da área situada no Município de Guarulhos, Estado de São 
Paulo, necessária à ampliação da Base Aérea e à implantação do 
Aeroporto de Guarulhos". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 789, de 28 
de maio de 1980, que "dispõe sobre a renúncia, pela União do domínio 
útil da área situada no M unicipio de Guarulhos, Estado de São Paulo, 
necessária à ampliação da Base Aérea e à implantação do Aeroporto de 
Guarulhos". 

Senado Federal, em 29 de outubro de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

DCN, 30 out. 1980, S. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19,_ da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NO 106, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1 . 790, de 9 de junho de 
1980, que "altera a legislação do imposto de renda e introduz 
modificações do Decreto-Lei n9 1. 782, de 16 de abril de 1980, 
que inrlituiu o empréstimo compulsório''. 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 790, de 9 
de junho de 1980, que "altera a legislação do imposto de renda e introduz 
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modificações no Decreto-Lei n9 1. 782, de 16 de abril de 1980, que insti
tuiu o empréstimo compulsório". 

Senado Federal, em 29 de outubro de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

DCN, 30 out. 1980, S. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 1Q, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N? 107, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 792, de 17 ik junho 
de 1980, que "dispõe sobre a destinação do eoontual excesso de 
arrecadação do imposto sobre operações financeiras no exercício 
financeiro ik 198rY'. 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 792, de 17 
de junho de 1980, que "dispõe sobre a destinação do eventual excesso de 
arrecadação do imposto sobre operações financeiras no exercício finan
ceiro de 1980''. 

Senado Federal, em 29 de outubro de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

DCN, 30 out. 1980, s. 11. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ .19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 108, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei nr 1. 791, de 11 ik ;unho de 
1980, que "dispõe sobre a renúncia, pela União, em fav&r do 
Estado ae São Paulo, ao domínio da1reto de área situada no 
Município ik Guarulhos, Estado de São Paulo". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 791, de 11 
de junho de 1980, que "dispõe sobre a renúncia, pela União, em favor do 
Estado de São Paulo, ao domínio direto de área situada no Municlpio 
de Guarulhos, Estado de São Paulo". 

Senado Federal, em 30 de outubro de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

DCN, 31 out. 1980, s. n. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 Hl9, DE 1980 

Aprova o texto da Constituição CÚ1 Organização dns Nações 
Unidas para o Desen~olvimento Industrinl (UNIDO) em Agên
cin Especinliza<Ú! das Nações Unidas, concluído em Viena a 8 de 
abril de 1979. 

Art. 19 - É aprovado o texto da Constituição Üa Organização das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) em Agência 
Especializada das Nações Unidas, concluído em Viena a 8 de abril de 
1979. 

Art. 29 - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Senado Federal, em 4 de novembro de 1980. - Luiz V uma, Presidente. 
---
DCN, Ii nov. 1980, s. n. 

CONSTITUIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇõES UNIDAS 
PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 

PREAMBULO 

Os Estados Signatários desta Constituição, em conformidade com a 
Carta das Nações Unidas, 

Tendo em mente os objetivos gerais das resoluções adotadas pela Sexta 
Sessão Especial da Assembléia Geral das Nações Unidas para o estabeleci
mento de uma Nova Ordem Económica Internacional, da Declaração e 
do Plano de Ação de Lima para o Desenvolvimento e a Cooperação Indus
trial adotados ná Segunda Conferência Geral da UNIDO, e da resolução 
da Sétima Sessão Especial da Assembléia Geral das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento e Cooperação Económica Internacional, 

Declarando que: 

:€ necessário estabelecer uma ordem econmiea e social justa e equita
tiva, a ser alcançada através da eliminação das desigualdades económicas, 
do estabelecimento de relações económicas internacionais racionais e eqüi
tativas, da implementação de mudanças sociais e económicas dinâmicas 
e do 'Incentivo às necessárias mudanças estruturais da economia mundial, 

A jndustrialização é um instrumento dinâmico de crescimento, essen
cial ao desenvolvimento económico e social rápido, particulannente dos 
países em desenvolvimento, à melhoria dos padrões de vida e da qualidade 
de vida dos povos de todos os países, e à introdução de uma ordem econó
mica e social justa e equitativa, 

:€ direito soberano de todos os países realizar sua industrialização, e 
qualquer processo de tal industrialização deve conformar-se aos objetívos 
gerais do desenvolvimento sócio-económico auto-sustentado e integrado, e 
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deveria incluir as mudanças apropriadas para assegurar a part'lcipação 
justa e efetiva de todos os povos na industrialização de seus países, 

Como a cooperação internacional para o desenvolvimento é meta com
partilhada por todos os países e sua obrigação comum, é essencial promo
ver a industrialização através de todas as medidas concertadas possíveis, 
inclU'lndo o desenvolvimento, a transferência e a adaptação de tecnologia 
nos níveis global, regional e nacional, bem como setorial, 

Todos os países, independente de seus sistemas sociais e económicos, 
estão determinados a promover o bem-estar comum de seus povos através 
de ações individuais e coletivas que visem expandir a cooperação com base 
na igualdade soberana, reforçar a independênC'la econômka dos países 
em desenvolvimento, assegurar-lhes participação eqüitativa na produção 
industrial mundial total e contribuir para a paz e segurança internacionais 
e para a prosperidade de todas as nações, em conformidade com os propó
sitos e princípios da Carta das Nações Unidas, 

Atentos a essas diretrlzes. 

Desejando estabelecer, nos termos do Capítulo IX, da Carta das Nações 
Unidas, uma agência especializada a ser conhecida como Organização das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) (doravante 
referida como a "Organização") , que deverá des-empenhar o papel central 
no sistema das Nações Unidas no campo do desenvolvimento industrial, 
e ser responsável pela revisão e promoção da coordenação de todas as suas 
atividades nesse campo, em conform1dade com as responsabilidades do 
Conselho Econômico e Social sob a Carta das Nações Unidas e com os 
acordos de relacionamento aplicáveis, 

Convém na presente Constituição. 

CAPíTULO I 

Objetivos e Fu1~ções 

ARTIGO 1 

Objetivos 

O objetivo primordial da Organização deverá ser a promoção e a acele
ração do desenvolvimento industrial nos países em desenvolvimento, com 
vistas a auxiliar no estabelecimento de uma nova ordem econômica inter
nacional. A Organização deverá também promover o desenvolvimento e a 
cooperação industrial nos níveis global, regional e nacional, bem como 
setorial. 

ARTIGO 2 

Funções 

No cumprimento dos objetivos precedentes, a organização deverá em 
geral, empreender toda ação necessária e apropriada, e em particular 
deverá: 

(a) Incentivar e fornecer, eonforme o caso, assistênC'la aos países em 
desenvolvimento na promoção e na aceleração de sua industrialização, 
em particular no desenvolvimento, na expansão e na modernização de suas 
indústrias; 

(b) De acordo com a Carta das Nações Unidas, iniciar, coordenar e 
acompanhar as ativldades do sistema das Nações Unidas com vistas a capa-
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citar a Organização a desempenhar o papel central de coordenação no 
campo do desenvolvimento industrial; 

(c) Criar novos conceitos e enfoques, e desenvolver os existentes, com 
respeito ao desenvolvimento industrial nos níveis global, regional e nacio~ 
nal, bem como setorial, e executar estudos e pesquisas com vistas a formu
lar novas linhas de ação voltadas para o desenvolvimento industrial har
monioso e equilibrado, com a devida consideração para com os métodos 
empregados pelos países com diferentes sistemas sócio-económicos para 
solucionar problemas de industrialização; 

(d) Promover e incentivar o desenvolvim.ento e o uso de técnicas de 
planejamento, e assistir na formulação de programas e planos de desen~ 
volvlmento, científicos e tecnológicos para a industrialização nos setores 
público, cooperativo e privado; 

(e) Incentivar e assistir no desenvolvimento de um enfoque integrado 
e interdisciplinar voltado para a industrialização acelerada dos países em 
desenvolvimento; 

(f) Servir de foro e agir como instrumento para ajudar os países 
em desenvolvimento e os países 'industrializados em seus cantatas, suas 
consultas e, a pedido dos países envolvidos, suas negociações voltadas para 
a industrialização dos países em desenvolvimento; 

(g) Assistir aos países em desenvolvimento no estabelecimento e ope
ração de indústrias, incluindo tanto as agroindústrias quanto as de base, 
para alcançar a plena utilização dos recursos natura•ls e humanos local
mente disponíveis e a produção de bens para os mercados doméstico e de 
exportação, bem como contribuir para a auto-suficiência desses países; 

(h) Servir de caixa de compensação para informações industriais e, 
neste sentido, coligir e controlar selétivamente, analisar e produzir, para 
disseminação, informações sobre todos os aspectos do desenvolvimento 
industrial nos níveis global, regional e nacional, bem como setorial, incluin
do a troca de experiências e de realizações tecnológicas dos países 'lndus~ 
tria1mente desenvolvidos e em desenvolvimento com sistemas sociais e 
econômicos diferentes; 

fi) Dar particular atenção à adoção de medidas especiais visando 
assistir aos países de menor desenvolvimento, mediterrâneos e insulares, 
bem como aqueles países em desenvolvimento mais seriamente afetados 
por crises econômicas e calamidades naturais, sem perder de vista o inte
resse dos outros países em desenvolvimento; 

(j) Promover, incentivar e assistir no desenvolvimento, seleção, adap
tação, transferência e uso de tecnologia industrial, com a devida consi
deração às condições sócio-econômicas e as necessidades específicas da 
indústria interessada, com especial referência à transferência de tecnologia 
dos países industrializados para os em desenvolvimento, bem como entre 
os próprios países em de.:;envolV'lmento; 

(k) Organizar e patrocinar programas de treinamento industrial visan
do assistir aos países em desenvolvimento no treinamento de pessoal técnico 
e de outras categorias apropriadas, necessárias em várias fases para seu 
acelerado desenvolvimento industrial; 

(l} Aconselhar e assistir, em cooperação estreita com os órgãos apro
priados das Nações Unidas, as agências especializadas e a Agência Inter-
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nacional de Energia Atómica, aos países em desenvolvimento na trans
formação local de seus recursos naturais, com o propósito de promover a 
industrialização dos países em desenvolvimento; 

(m) Fornecer planos piloto e de demonstração para acelerar a !ndus
trial'ização em setores particulares; 

(n) Desenvolver medidas especiais destinadas a promover a cooperação 
no campo industrial entre países em desenvolvimento, e entre países desen
volvidos e em desenvolvimento; 

(o) Assistir, em cooperação com outros órgãos apropriados, o planeja
mento regional do desenvolvimento industrial dos países em desenvolvi
mento no quadro dos agrupamentos regionais e sub-reglonais formados por 
esses países; 

(p) Incentivar e promover o estabelecimento e o fortalecimento de 
associações industriais, comerciais e profissionais, e organizações similares 
que contribuam para a pl-ena utilização dos recursos •Internos dos países 
em desenvolvimento com vistas a desenvolver suas indústrias nacionais; 

(Q) Assistir no estabelecimento e na operação da infra-estrutura ins
titucional para o fornecimento de serviços reguladores, de consultaria ou 
de desenvolvimento à indústria; 

(r) Auxiliar, a pedido dos Governos dos países em desenvolvimento, 
na obtenção de financiamento externo para projetas industriais específicos 
em termos justos, eqüitativos e mutuamente aceitáveis. 

CAPITULO II 
Participação 

ARTIGO 3 

Membros 

Podem ser Membros da Organização todos os Estados que se associem 
com os objetivos e princípios da Organização: 

(a) Estados membros das Nações Unidas ou de uma Agência especia
lizada ou da Agência Internacional de Energia Atômlca podem tornar-se 
Membros da Organização tornando-se partes nesta Constituição de acordo 
com o Artigo 24 e o parágrafo 2 do Artigo 25; 

(b) Estados que não os referidos no subparágrafo (a) podem tornar
se Membros da Organização tornando-se partes nesta Constituição de acor
do com o parágrafo 3 do Artigo 24 e o subparágrafo 2(Cl do Artigo 25, 
após terem S'ldo aprovados como Membros pela Conferência, por uma roam
ria de dois terços dos Membros pr-esentes e votantes, por recomendação 
da Junta. 

ARTIGO 4 
Observadores 

1. A condição de observador na Organização será aberta, mediante 
sollcitaç;í.,o àqueles que gozem de tal condição na Assembléia Geral das 
Nações Unidas, a menos que a Conferência decida o contrário. 

2. Sem prejuízo do parágrafo 1, a Conferência tem autoridade para 
convidar outros observadores a participar do trabalho da Organização. 
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3. Aos observadores, serâ permiUdo partlcipar no trabalho da Orga
nização, de acordo com as regras de procedimento pertinentes e as pres
crições desta Constituição. 

ARTIGO 5 

Suspensão 

1. Qualquer Membro da Organização que seja suspenso do exerctczo 
de seus direitos e privilégios como membro das Nações Unidas, será auto
maticamente suspenso do exercício de ~eus direitos e privilégios como mem
bro da Organização. 

2. Qualquer Membro que esteja em atraso no pagamento de suas 
contribuições financeiras à Organização não terá dlreit.o a voto na Orga
nização se o montante em atraso for Igual ou maior que o montante das 
contribuições por ele devidas pelos precedentes dois anos f!.scals. Qualquer 
órgão pode, contudo, permitir que tal Membro vote naquele órgão, desde 
que fique convencido de que a impossib!lldade de pagar deve-se a condi
ções fora de seu controle. 

ARTIGO 6 
Afastamento 

1. Qualquer Membro pode afastar-se da Organização mediante depó
s!t.o de um Instrumento de denúncia desta Constituição com o depositário. 

2. Tal afastamento deverá entrar em vigor a partir do ano fiscal 
seguinte àquele durante o qual tal lnstrument.o tenha sido depositado. 

3. As contribuições a serem pagas pelo Membro que se afasta, pelo 
ano fiscal seguinte àquele durante o qual tal instrumento foi depositado, 
deverão ser iguais às contribuições fixadas para o ano fiscal durante o 
qual tal depósito foi efet!vado. O Membro que se afasta deve, além disso, 
cumprir qualquer compromisso incondicional que tenha feito anteriormente 
a tal depóslt.o. 

CAPITULO IU 

órgão 

ARTIGO 7 
órgãos principait: e subsidiários 

l. Os principais órgãos da Organização serão: 

a) a Conferência Geral (designada como a "Conferência"); 

b) a Junta de Desenvolvimento Industrial (designada como a "Junta"); 

C) o Secretariado. 

2. Será estabelecido um Comitê de Programa e Orçamento para assis
tir a Junta na preparação e no exame do programa de trabalho do orça
mento regular e do orçamento operacional da Organização e outroS assuntos 
financeiros referentes à Organização. 

3. OUtros órgãos subsidiários, incluindo comitês técnicos, poderão ser 
estabelecidos pela Conferência ou pela Junta, os quais deverão considerar 
devidamente o princípio da represent~ção geográfica eqüitativa. 
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ARTIGO 8 

Conferência Geral 

1. A Conferência deverá consist~r de representantes de todos os 
Membros. 

2. a) A conferência deverá realizar uma sessão regular cada dois 
anos, a menos que decidida de outro modo. Sessões especiais deverão ser 
convocadas pelo Diretor-Geral, a pedido da Junta ou da maioria de todos 
os Membros. 

b) As Sessões regulares deverão realizar-se na Sede da Organização, a 
menos que seja determinado de outro modo pela Conferência. A Junta 
determinará o local onde a sessão especial deverá ser realizada. 

3. Além de exercer outras funções estipuladas nesta Constitui(}ão. a 
Conferência deverá: 

aJ Determinar as diretrizes e políticas da Organização; 

b) Examinar os relatórios da Junta, do Oiretor-Geral e dos órgãos 
subsidiários da Conferência; 

c) Aprovar o programa de trabalho, o orçamento regular e o opera
cional da Organização de acordo com o Artigo 14, .estabelecer a escala de 
contribuições de acordo com o Artigo 15, aprovar os regulamentos finan
ceiros da Organização e supervisionar a utilização efetiva das fontes finan
ceiras da Organização; 

dJ Ter autoridade para adotar, pela maioria de dois-terços dos Mem
bros presentes e votantes, convençóes ou acordos com resp.eito a qualquer 
assunto dentro da competência da Organização e fazer recomendações aos 
Membros acerca de tais convenções ou acordos; 

e) Fazer recomendações aos Membros e às Organizações internacionais 
com respeito a assuntos dentro da esfera de competência da Organização; 

f) Realizar qualquer outra ação apropriada de modo a permitir à Or
ganização promover seus obj e ti vos e levar a cabo suas funções. 

4. A Conferência pode delegar à Junta os poderes e funções que julgar 
desejáveis, exceto aqueles estabelecidos nos: Artigo 3, subparágrafo (b); 
Artigo 4; Artigo 8, subparágrafos 3 (a), !b), (c) e (d); Artigo 9, parágrafo 
I; Artigo 10, parágrafo I; Artigo 11, parágrafo 2; Artigo 14, parágrafo 4 e 
6; Artigo 15; Artigo 18; Artigo 23, subparágra!os 2 (b) e 3 (b); e Anexo 1. 

5. A Conferência deverá adotar suas próprias regras de procedimento. 

6. Cada Membro terá direito a um voto na conferência. As decisões 
serão tomadas pela maioria dos Membros presentes e votantes, a menos 
que estipulado diferentemente nesta Constituição ou nas regras de proce
dimento da Conferência. 

ARTLGO 9 
Junta de Desenvolvimento Industrial 

1. A Junta constituir-se-á de 53 Membros da Organização eleitos 
pela Conferência, a qual considerará devidamente o principio da distri
buição geográfica eqüitativa. Ao eleger os membros da Junta, a Conferência 
deverá observar a seguinte distribuição de lugares: 33 membros da Junta 
serão eleitos dentre os Estabelecimentos nas Partes A e C, 15 dentre os 
Estados relacionados na Parte B, e 5 dentre os Estados relacionados na 
Parte D do Anexo I desta Constituição. 
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2. Os Membros da Junta deverão permanecer no cargo desde o encer
ramento da sessão regular da Conferência na qual foram eleitos, até o 
encerramento da sessão regular da Conferência quatro anos depois, com 
exceção dos membros eleitos na primeira sessão, que permanecerão no cargo 
desde a época de tal eleição, a metade deles permanecendo no cargo apenas 
até o encerramento da sessão regular dois anos depois. Os Membros da 
Junta poderão ser reeleitos. 

3. aJ A Junta realizará ao menos uma sessão regular por ano, nas 
datas que determinar. Sessões especiais deverão ser convocadas pelo Di
retor-Geral a pedido da maioria de todos os membros da Junta. 

b) As sessões deverão se realizar na Sede da Organização, a menos que 
de outro modo seja determinado pela Junta. 

4. Além de exercer outras funções estipuladas nesta· Constituição 
ou a ela delegadas p.ela Conferência, a Junta deverá: 

aJ Atuando sob a autoridade da Conferência, rever a implementação 
do programa de trabalho aprovado e dos correspondentes orçamentos re
gular e operacional, bem como de outras decisões da Conferência; 

bJ Recomendar à Conferência uma escala de contribuições para as 
despesas do orçamento regular; 

c) Apresentar relatórios à Conferência, a cada sessão regular, das ati
vidades da Junta; 

dJ Pedir aos Membros que informem sobre suas atividades relaciona
das ao trabalho da Organização; 

eJ De acordo com as decisões da Conferência e levando em conta as 
circunstâncias surgida:s entres as sessõe-s da Junta ou da conferência, au
torizar o Diretor-Geral a tomar as medidas que a Junta julgue neeessárias 
para fazer fa,ce a acontecimentos impre\'istos, considerando devidamente 
as funções e os recursos financeiros dfr Organização; 

f) Se o cargo de Diretor-Geral ficar vago no período entre as sessões 
da Conferência, indicar um Diretor-Geral interino para atuar até a pró
xima sessão regu!ar ou especial da Con!erência; 

g) Preparar a agenda provisória da Conferência; 

hJ Assumir outras funções que possam ser necessárias para promover 
os objetivos da Organização, leva:ndo em conta as limitações estipuladas 
nesta Constituição. 

5. Cada membro da Junta terá um voto. As decisões serão tomadas 
pela maioria de membros presentes e votantes, a menos que de outro modo 
estipulado nesta Constituição ou nas regras de procedimento da Junta. 

6. A Junta deverá convidar qualquer Membro nela não representado 
a participar, sem voto, em suas deliberações sobre qua'lquer assunto de 
interesse particular daquele Mem·bro. 

1\RTIGO 10 
Comitê de Programa e Orçamento 

1. O COmitê de Programa e Orçamento constitui,r-se-á de 27 Mem
bros da Organização eleitos pela Conferência. a qual deverá considerar 
devidamente o princípio da distribuição geográfica eqüitativa. Ao eleger os 
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membros do Comitê, a Conferência deverá observar a seguinte distribuição 
de lug:ues: 15 membros do Comitê deverão ser eleitos dentre os Estados 
rel!<cion,.dos nas Partes A e C, 9 dentre os Estados re:aclonaclos na Parte B, 
e 3 dentre os Estados relacionados na Parte D do Anexo I desta Consti
tuição. Ao designar seus representant·es para atuar no Comitê, os Estados 
deverão levRJr em consideração suas qualificações pessoais e experiência:. 

2. Os Membros do Comitê deverão pe-rmanecer no cargo desde o 
ence~ramento da sessão regular da Conferência na qual forSJm eleitos a.té o 
encerramento da sessão regular da Conferência dois anos dep.ois. Os Mem
bros do Comitê pod·erão ser reeleitos. 

a) O Comitê deverá realizar, no mínimo, uma sessão por ano. Sessões 
adicionais deverão ser convocadas pelo Diretor-Geral a pedido da Junta 
ou Comitê. 

bJ As Sessões deverão ser realizadas na sede da Organização, a menos 
que a Junta determine de outro modo. 

4. O Comitê deverá: 

a) Realizar as funções que lhe são atribuídas no Artigo 14; 
b J Preparar o rascunho da escala de contribuições para as despesas 

do orçamento regular, para submissão à Junta; 

c} Exercer outras funções com respeito a assuntos financeiros que lhe 
possam ser atribuídas pela Conferência ou pela Junta; 

dJ Apresentar relatórios à Junta, a cada sessão regular, sobre todas 
as atividades do Comitê e submeter sugestões ou propostas sobre assuntos 
financei•ros à Junta por iniciativa própria. 

5. O Comitê deverá adotar suas próprias regras de prncedimento. 

6. Cada Membro do Comitê terá direito a um Vúto. As decisões serão 
tomadas por uma maioria de dois-terços dos membros presentes e vo
tantes. 

ARTIGO 11 

Secretariado 

1. O Secretariado deverá compreender um Diretor-Gera.l, assim corno 
os Vice-Diretores-Gerais e demais funcionários que a Organiza-ção ne
ces.site. 

2. O Diretor-Geral deverá ser indicado pela Conferência, mediante 
recomendação da Junta, po·r um período d·e quatro anos. Poderá ser outra 
vez indicado para mais um período de quatro a;nos, após o qual não será 
mais e~egível para outra indicação. 

3. O Diretor-Geral deverá ser o principal funcionário administrativo 
da Or.ganização. Sujeito às diretrizes gerais ou específicas da Conferência 
ou da Junta, o Diretor-Geral deverá ter responsabilidade e· autoridade 
totais para dirigir o trabalho d·a Organização. Sob a auto·ridade e o con
trole da Junta, o Diretor-Geral deverá ser responsável pela indicação, 
organização e funcionamento do pessoal. 

4. No desempenho de .suas tarefas, o Diretor-Geral e sua eqlripe não 
deverão receber instruções de nenhum Governo ou de qualquer autoridade 
externa à Organização. Deverão evitar quaisquer ações que possam re
fletir em suas posições como funcionários internacionais com responsa-
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btlldade exclusiva perante a organização. Cada Membro compromete-se 
a respeitar o caráter exclusivamente internacional das responsabilidades do 
Dlretor-Gera~ e sua equipe, e a não procurar influenciá-los no desempe
nho de suas responsabilidades. 

5. O pessoal deverá ser indicado pelo Diretor-Gera:I de acordo com os 
regulamentos a serem estabelecidos pela Conferência. consoante recomen
dação da Junta. As indicações ao niv-el de Vlce-Diretor-Geral deverão se~ 
submetidas à Junta. As condições de serviço do pessoal devem-se apro
ximar, tanto qu.,nto possivel, da;quelas do sistema comum das Nações 
Unidas. A consid~ração primordial na seleção de f-uncionários e na deter
minação das condições do serviço deverá ser a necessidade de assegurar 
os padrões mais elevados de eficiência, competência e integridade. Será 
dada: a devida consideração à importância de recrutar-se o pessoal em uma 
base geográfica ampla e equitativ:a. 

6. O Diretor-Gera~ deverá atuar como tal em todas as reuniões da 
Conferência, da Junta e do Comitê de Programa e Orçamento, bem como 
deverá realizar outl'ias funções que a ele sejam confiadas por esses órgãos. 
Deverá preparar um relatório anual das atividades da Organização. Além 
disso, deverá submeter à Conferência ou à Junta, conforme apropriado, 
outro.s relatórios que possam se-r necessários. 

CAP1TULO IV 
Programa de Trabalho e Assuntos Financeiros 

ARTIGO 12 

Despesas das Delegações 

Cada Membro ou observador deverá arcar com as despesas de sua 
delegação à Conferência, à Junta ou a qualquer outro órgão de que possa 
participar. 

ARTIGO 13 

Composição dos Orçamentos 

1. As atividades da Organização deverão ser executadas de acordo 
com os programas de trabalho e orçamento aprovados. 

2. As despesas da Organização deverão ser divididas nas seguintes 
categorias: 

a) Despesas a serem cobertas através de contribuições fixas (desig
nadas como "orçamento regular") ; e 

b) despesas a serem cobertas através de contribuições voluntárias à 
Organização, e todos os tipos de receita que possam ser previstos nos re
gulamentos financeiros (designadas como "orçamento operacional"). 

3. O orçamento regular responderá por despesas com administração, 
pesquisa, outras despesas regulares da Organização e de outras atividades, 
de acordo com o estabelecido no Anexo II. 

4. O orçamento operacional deverá responder por despesas com as
sistência técnica e outras atividades relacionadas. 

ARTIGO 14 

Programa e Orçamentos 

1. O Diretor-Geral deverá preparar e submeter à Junta, através do 
Comitê de Programa e Orçamento, em uma data prefixada nos regula
mentos financeiros, um esboço do programa de trabalho para o período 
fiscal seguinte, junl;amente com as estimativas correspondentes àquelas 
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atividades que serão financiadas pelo orçamento regular. O Diretor-Geral 
deverá, ao mesmo tempo, submeter propostas e estimativas financeiras 
para as atividades que serão financiadas por contribuições voluntárias 
feitas à Organização. 

2. O Comitê de Programa e Orçamento deverá considerar as pro
postas do Diretor-Geral e submeter à Junta suas recomendações sobre o 
programa de trabalho proposto, bem como estimativas relativas ao orça
mento regular e operacional. Tais recomendações do Comitê deverão re
querer uma maioria de dois-terços dos membros presentes e votantes. 

3. A Junta deverá examinar as propostas do Diretor-Geral junta
mente com quaisquer recomendações do Comitê de Programa e Orçamento, 
e adotar o programa de trabalho, o orçamento regular e o orçamento 
operacional, com as modificações que julgue necessárias, a fim de que 
sejam submetidas à Conferência para consideração e aprovação. Tal apro
vação deverá requerer uma maioria de dois-terços dos membros presentes 
e votantes. 

4. a) A Conferência deverá considerar e aprovar o programa de 
trabalho e os correspondentes orçamentos regular e operacional a ela sub
metidos pela Junta, por uma maioria de dois-terços dos membros pre
sentes e votantes. 

b) A Conferência poderá emendar o programa de trabalho e os cor
respondentes orçamentos regular e operacional, de acordo com o parágra
fo 6. 

5. Quando solicitadas, estimativas suplementares ou revisadas para 
o orçamento regular ou para o operacional deverão ser preparadas e apro
vadas de acordo com os parágrafos 1 a 4 acima, e os regulamentos finan
ceiros. 

6. Nenhuma resolução, decisão ou emenda en~olvendo despesa, a 
qual não tenha sido considerada de acordo com os parágrafos 2 e 3, deve
rá ser aprovada pela Conferência, a menos que seja acompanhada por uma 
estimativa de despesas preparadas pelo Diretor-Geral. Nenhuma resolu
ção, decisão ou emenda com relação às quais despesas são antecipadas pelo 
Diretor-Geral deverá ser aprovada pela Conferência até que o Comitê de 
Programa e Orçamento e, conseqüentemente, a Junta, reunindo-se conco
mitantemente com a Conferência, tenham tido oportunidade de atuar de 
acordo com os parágrafos 2 e 3. A Junta deverá submeter suas decisões 
à Conferência. A aprovação pela Conferência de tais resoluções, decisões e 
emeJldas necessitará uma maioria de dois-terços de todos os Membros. 

ARTIGO 15 

Contribuições 

1. As despesas do orçamento regular deverão ser cobertas pelos Mem
bros, segundo proporção de acordo com uma escala de contribuições esta
belecida pela Conferência por uma maioria de dois-terços dos Membros 
presentes e votantes, com base em projeto preparado pelo Comitê de Pro
grama e Orçamento. 

2. A escala de contribuições deverá ter por base, tanto quanto pos
sível, a escala mais recentemente empregada pelas Nações Unidas. Ne
nhum membro deverá contribuir com mais de vinte e cinco por cento do 
orçamento regular da Organização. 

ARTIGO 16 

Contribuições Voluntárias à Organização 

De acordo com os regulamentos financeiros da Organização, o Diretor
Geral, em nome da Organização, pode aceitar contribuições voluntárias, 
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incluindo presentes, doações e subvenções, feitas à Organização por Go
vernos, organizações intergovernamentais ou não-governamentais ou ou
tras fontes não-governamentais, desde que as condições implícitas nessas 
contribuições voluntárias atendam aos objetivos e políticas da Organização. 

ARTIGO 17 

Fundo de Desenvolvimento Industrial 

De modo a incrementar os recursos da Organização e a intensificar sua 
capacidade de atender pronta e flexivelmente às necessidades dos paises 
em desenvolvimento, a Organização deverá ter um Fundo de Desenvolvi
mento Industrial o qual será financiado através de contribuições volun
tárias à Organização, conforme estabelecido no Artigo 16, e de outras re
ceitas que poderão ser estabelecidas pelos regulamentos financeiros da 
Organização. O Diretor-Geral administrará o Fundo de Desenvolvimento 
Industrial de acordo com as diretrizes gerais de política que orientam as 
operações do Fundo, as quais são determinadas pela Conferência, ou pela 
Junta atuando em nome da Conferência, e de acordo com os regulamentos 
financeiros da Organização. 

CAPiTULO V 
Cooperação e Coordenação 

ARTIGO 18 

Relações com as Nações Unidas 

A Organização deverá relacionar-se com as Nações Unidas como uma 
das agências especializadas mencionadas no Artigo 57 da Carta das Na
ções Unidas. Qualquer acordo concluído consoante com o Artigo 63 da 
Carta necessitará a aprovação da Conferência, por uma maioria de dois
terços dos Membros presentes e votantes, de acordo com recomendação 
da Junta. 

ARTIGO 19 
Relações com outras Organizações 

1. O Diretor-Geral pode, com a aprovação da Junta e sujeito às di
retrizes estabelecidas pela Conferência: 

a) Fazer acordos estabelecendo relações apropriadas com outras or
ganizações do sistema das Nações Unidas e com outras organizações inter
governamentais e governamentais. 

b) estabelecer relações adequadas com organizações não-governa
mentais e outras organizações cujo trabalho esteja relacionado ao da Or
ganização. Ao estabelecer tais relações com organizações nacionais, o Di
reter-Geral deverá consultar os Governos interessados. 

2. Condicionado a tais acordos e relações, o Diretor-Geral poderá es
tabelecer ajustes de trabalho com tais organizações. 

CAPíTULO VI 
Assuntos Legais 

ARTIGO 20 
Sede 

l. A sede da Organização deverá ser Viena. A Conferência podera 
mudar o local da sede por uma maioria de dois-terços de todos os Membros. 
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2. A Organização deverá concluir um acordo de sede com o Governo 
anfitrião. 

ARTIGO 21 

Capacidade legal, privilégios e imunidades 

1. A Organização deverá gozar, no território de cada um de seus 
Membros, da capacidades legais e dos privilégios e imunidades necessárias 
ao exercício de suas funções e ao atingimento de seus objetivos. Represen
tantes dos Membros e funcionários da Organização deverão gozar dos pri
vilégios e das imunidades necessárias ao exercício independente de suas 
funções ligadas à Organização. 

2. A capacidade legal, os privilégios e as imunidades, mencionados no 
parágrafo 1, deverão: 

a) No território de qualquer Membro que tenha acedido à Conven
ção sobre Privilêgios e Imunidades das Agências Especializadas com res
peito à Organização, ser definidos como nas cláusulas básicas dessa Con
venção, modificada por um anexo para isso aprovado pela Junta; 

b) no território de qualquer Membro que não tenha acedido à Con
venção sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas com 
respeito à organização, mas que tenha aderido à COnvenção sobre Privilé
gios e Imunidades das Nações Unidas, ser definidos como na Convenção 
dessa última, a menos que tal Estado notifique o Depositário, ao depositar 
seus instrumentos de ratiflcação aceitação, aprovação ou acessão, de que 
essa Convenção não se aplicará à Organização; a Convenção sobre os Pri
vilégios e Imunidades das Nações Unidas deverá cessar de ser aplicada à 
Organização trinta dias após tal Estado ter assim notificado o Depositário; 

(c) Ser definidos como em outros acordos aos quais pertença à Or
ganização. 

ARTIGO 22 
Solução de conflitos e pedidos de pareceres 

1. (a) Qualquer conflito entre dois ou mais Membros concernente à 
interpretação ou aplicação desta Constituição, incluindo seus anexos, que 
não seja resolvido por negociação, deverá ser encaminhado à Junta, a menos 
que as partes intere-ssadas concordem com outro modo de solução. Se o 
conflito é de interesse particular de um Membro, não representado na Junta 
esse Membro poderá fazer-se representar de acordo com regras a serem 
adotadas pela Junta. 

(b) Se o conflito não é solucionado, de acordo com o parágrafo 1 (a) 
a contento de qualquer das partes nele envolvidas, essa parte pQderá levar 
o assunto: quer (i) se as partes concordarem: 

(A) à Corte Internacional de Justiça; ou 

(B) a um tribunal de arbitragem; 
quer, (ii), de outro modo, a uma comi..s.são de conciliação. 

As regras referentes aos procedimentos e à operação do tribunal de 
arbitragem e da comissão de conciliação serão explicitadas no Anexo III a 
esta Constituição. 

2. A Conferência e a Junta detêm, separadamente, poder subordi
nado à autorização da Assembléia Geral das Nações Unidas pará requerer 
à Corte Internacional de Justiça a dar um parecer sobre qUalquer questão 
legal que surja no âmbito das ativictades da Organização. 
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ARTIGO 23 
Emendas 
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1. A qualquer momento, após a .segunda sessão regular da Conferência 
qualquer Membro poderá propor emendas a esta Constituição. O.S textos 
das emendas propostas deverão ser comunicados, imediatamente, pelo Dl
retor-Geral a todos os Membros e não deverão ser considerados pela Con
ferência até 90 dias após o envio de tal comunicação. 

2. Exceto com·o especificado no parágrafo 3, uma emenda deverá en
trar em vigor e ser obrigatória para todos os Membros quando: 

(a) For recomendada pela Junta à COnferência; 

(b) For aprovada pela Conferência por uma maioria de dois-terços de 
todos os Membros; e 

(c) Dois-terços dos Membros depositarem Instrumentos de ratificação, 
aceitação ou aprovação da emenda com o Depositário. 

3. Uma emenda relacionada aos Artigos 6, 9, 10, 13, 14 ou 23 ou ao 
Anexo II deverá entrar em vigor e ser obrigatória a todos os Membros 
quando: 

(a) For recomendada pela Junta à Con!erência por uma malor!.a de 
dois-terços de todos os Membros da Junta; 

(b) For aprovada pela Conferência por uma maioria de dois-terços 
de todos os Membros; e 

(c) Três quartos dos Membros tiverem depositado Instrumentos de ra
tificação, aceitação ou aprovação da emenda com o Depositário. 

ARTIGO 24 
Assinatura, Ratificação, Aceitação, Aprovação e Acessão 

I. Esta Constituição estará aberta para assinatura, por todos os 
Estados mencionados no subparágrafo (a) do Artigo 3, até 7 de outubro 
de 1979, no Ministério Federal para Negócios Estrangeiros da República 
da Austr!a e, subseqüentemente, na Sede das Nações Unidas em Nova 
Iorque, até a data em que esta Constituição entre em vigor. 

2. Esta Constituição será sujeita a ratificação, aceitação, ou aprova
ção pelos Estados signatários. Os instrumentos de ratificação, aceitação ou 
aprovação de tais Estados deverão ser depositados com o Depositário. 

3. Após a entrada em vigor desta Constituição, de acordo com o 
parágrafo 1 do Artigo 25, os Estados mencionados no subparágrafo (a) 
do Artigo 3 que não a tiverem assinado, assim como os Estados aprovados 
como sócios, de acordo com o subparágrafo (b) desse Artigo, poderão 
aceder a ela, depositando seus instrumentos de acessão. 

ARTIGO 25 
Entrada em vigor 

1. Esta Constituição entrará em vigor quando pelo menos oitenta 
Estados que tenham depositado instrumentos de ratificação, aceitação ou 
aprovação notificarem o Depositário de que concordaram, após se consul
tarem mutuamente, em que esta Constituição deve entrar em vigor. 
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2. Esta Constituição entrará em vigor: 

a) Para os Estados que tenham participado da notificação mencionada 
no parágrafo 1, na data da entrada em vigor desta Constituição; 

b) Para Estados que tenham depositado instrumentos de ratificação, 
aceitação ou aprovação antes da entrada em vigor desta Constituição, 
mas que não tenham participado da notificação referido no parágrafo 1, 
na data posterior em que notificarem o Depositário de que esta Consti
tuição entrará em vigor para eles; 

c) Para os Estados que depositarem os instrumentos de ratificação, 
aceitação. aprovação ou acessão posteriormente à entrada em vigor desta 
Constituição, na data de tal depósito. 

ARTIGO 26 

Disposições transitórias 

1. O Depositário deverá convocar a primeira sessão da Conferência 
para realizar-se dentro de três meses após a entrada em vigor desta 
Constituição. 

2. Ali regras e regulamento que orientam a organização estabelecida 
pela Resolução 2 .152 (XXI) da Assembléia Geral das Nações Unidas deverãt1 
orientar a Organização e seus órgãos até que esta última possa adotar 
novas disposições. 

ARTIGO 27 

Reservas 

Nenhuma reserva poderá ser feita relativamente a esta Constituição. 

ARTIGO 28 

Depositário 

1. O Secretário-Geral das Nações Unidas deverá ser o Depositário desta 
Constltu1<;ão. 

2. Além de notificar os Estados interessados, o Depositário deverá 
notificar o Dlretor-Geral de todos os assuntos relacionados com esta 
Constituição. 

ARTIGO 29 

Textos autênticos 

&<;ta Constituição será autêntica em Arabe, Chinês, Inglês, Francês. 
RUBSo e Espanhol. 

ANEXO I 
Lista cte Estados 

1. Se um Estado que não estiver relacionado em qualquer das listas 
aba-lxo tornar-se Membro, a Conferência deverá decidir, após consultas 
apropriadas, em qual destas listas deverá ser incluído. 

2. A Conferência pode, a qualquer momento, após consultas apropria
das, mudar a classificação de um Membro abaixo-relacionado. 

3. As mudanças nas listas abaixo relacionadas, que forem feitas de 
acordo com o parágrafo 1 ou 2, não deverão ser consideradas emendas no 
sentido do Artigo 23. 
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LISTAS 

(As Listas de Estados, a serem incluídos pelo Depositário neste Anexo, 
são as listas estabelecidas pela Assembléia Geral das Nações Unidas, com 
vistas ao parágrafo 4 da Seção II da Resolução nQ 2 .152 (XX!) , como 
vigorarem na data em que esta Constituição entrar em vigor.) 

ANEXO II 

O Orçamento Regular 

A.l. Administração, pesquisa e outras despesas regulares da Organi
zação deverão permitir a inclusão de: 

(a) Consultores interregionais e regionais; 

{b) Serviços de consultaria a curto prazo fornecidos pela equipe da 
Organização; 

(c) Reuniões, incluindo reuniões técnicas, estabelecidas no programa 
de trabalho financiado pelo orçamento regular da Organização; 

(dJ Custos de financiamento a programas oriundos de projetos de 
assistência técnica, até onde esses custos não sejam reembolsados à Orga
nização pela fonte financiadora de tais projetas. 

2. Propostas concretas de acordo com as disposições acima deverão 
ser implementadas, após conS'lderação pelo Comitê de Programas e Orça
mento, adoção pela Junta e aprovação pela Conferência, de acordo com 
o Artigo 14. 

B. De modo a maximizar a eficiência do programa de trabalho da 
Organização no campo do desenvolvimento industrial, o orçamento regular 
deverá, também, financiar outras atividades, até aqui financiadas através 
da Seção 15 do Orçamento Regular das Nações Unidas, com a soma de 
6% do total do orçamento regular. Essas atividades deverão reforçar as 
contribuições da Organização ao sistema de desenvolvimento das Nações 
Unidas, levando em consideração a importância de utilizar o processo de 
programação por país do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, 
o qual está subordinado ao consentimento dos países interessados, como 
um quadro de referência para essas atividades. 

ANEXOill 

Regras referentes aos Tribunais de Arbitragem e 
Comissões de Conciliação 

A menos que de outro modo acordado por todos os Membros partes 
em um conflito que não tenha sido resolvido segundo o parágrafo 1 (a) 
do Artigo 22, e que tenha sido remetido a um Tribunal de Arbitragem (de 
acordo com o subparágrafo 1 (b) (i) (B) do Artigo 22 ou a uma Comis
são de Conciliação (de acordo com o subparágrafo 1(b) (li)) as seguintes 
regras deverão dirigir o procedimento e operação de tais tribunais e 
comissões: 

1. Início 

Dentro de três meses após a conclusão pela Junta de sua consideração 
de um conflito a ela enviado de acordo com o parágrafo l(a) do Artigo 
22 ou, caso não conclua sua sentença dentro de dezoito meses após este 
envio, então dentro de vinte e um meses a partir dessa data, todas as 
partes envolvidas no conflito poderão notificar o Diretor-Geral de que 
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gostariam que o conflito fosse enviado a um tribunal de arbitragem, ou 
qualquer uma dessas partes poderá notificar o Diretor-Geral de que gosta
ria de enviar o conflito a uma comissão de conciliação. Se as partes tiverem 
concordado com outro modo de solução, então tal notificação poderá ser 
feita dentro de três meses após a conclusão desse procedimento especial. 

2. Estatuto 

(a) As partes em conflito deverão, por decisão unânime, apontar, con
forme aproprlado, três árbitros ou três conciliadores, e deverão designar 
um desses como Presidente do tribunal ou comissão. 

(bJ Se, dentro de três meses após a notificação mencionada no pará
grafo 1 acima, um ou mais membros do tribunal ou comissão ainda não 
tiverem sido indicados, o Secretário-Geral das Nações Unidas, deverã, me
diante pedido de qualquer das partes, dentro de três meses após tal pedido, 
designar quaisquer membros, incluindo o Presidente, que ainda deva ser 
Indicado. 

(c) Se uma vaga surge no tribunal ou comissão, deverá ser preenchi
da dentro de um mês de acordo com o parágrafo (a) ou depois disso 
de acordo COin o parágrafo !bJ. 

3. Procedimentos e Operação 

(a) O tribunal, ou comissão, deverá determinar suas próprias regras 
de procedimento. Todas as decisões, sobre qualquer questão de procedimen
to ou substância, poderão ser tomadas por uma maioria dos membros. 

(b) Os membros do tribunal ou comissão deverão receber remuneração 
de acordo com o estipulado no regulamento financeiro da Organização. O 
Diretor-Geral deverá fornecer qualquer serviço de secretariado necessário, 
mediante consulta ao Presidente do tribunal ou comissão. Todas as dspe
sas do trJbunal ou comissão e seus membros, porém não das partes em 
conflito, deverão ser pagas pela Organização. 

4. Sentenças e Relatórios 
(a) O tribunal de arbitragem deverá concluir seus processos por uma 

sentença a qual será obrigatória para todas as partes. 

(b) A comissão de eoncUiação deverá concluir seus processos com um 
relatório distribuído a todas as partes no conflito, o qual conterá reco
mendações que tais partes deverão considerar atentamente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 llO, DE 1980 

Aprova o teJCto do Tratado de Interconexão Ferroviária 
entre a República Federativa do Brasil e a República do Para
guai, assinado em Assunção, a I1 ck abril ck 1980. 

Art. 19 - :e; aprovado o texto do Tratado de Interconexão Ferro
viária entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, 
assinado em Assunção, a 11 de abril de 1980. 
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Art. 29 - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Senado Federal, em 11 de novembro de 1980. - Luiz Viana, Pre
sidente. 

TRATADO DE INTERCONEXAO FERROVIARIA ENTRE A REPúBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E A REPúBLICA DO PARAGUAI 

Sua Excelência o Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, e Sua Excelência o Senhor Presidente 
da República do Paraguai, General de Exército Don Alfredo Stroessner, 

Considerando a cordialidade fraterna das relações existen-tes entre os 
dois países e a decisão de ambos os Governos de fortalecê-las cada vez 
mais; 

Cônscios das vantagens recíprocas que decorrem da integração dos 
transportes entre o Brasil e o Paraguai, de que é demonstração eloqüente 
a importância que tem a ligação rodoviária que se processa através da 
Ponte da Amizade; 

Dentro do Espirita e da Letra do Tratado da Bacia do Prata que tem 
como um dos seus principais objetivos a integração física da Região; 

Recordando o que, a respeito, expressa a Declaração Conjunta assinada 
em Brasília, em 26 de abril de 1973; 

Levando em conta o "Plano Diretor de Integração dos Sistema.s de 
Transportes do Brasil e do Paraguai" e a melhor utilização dos serviços 
portuários do Brasil, por parte do Paraguai; 

Dando cumprimento ao disposto no Artigo XI do Tratado de Amizade 
e Cooperação, de 4 de dezembro de 1975; 

Acolhendo os resultados dos trabalhos do Grupo ad hoc criado pelo 
Acordo de 17 de setembro de 1979; 

Resolveram celebrar o presente Tratado de Interconexão Ferroviária e, 
para esse fim, nomearam seus Plenipotenciários, a saber: 

O Presidente da República Federativa do Brasil, 

Sua Excelência o Senhor Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro, Minis
tro de Estado das Relações Exteriores; 

O Presidente da República do Paraguai, 

Sua Excelência o Senhor Embaixador Alberto Nogués, Ministro das 
Relações Exteriores, 

Os quais acordaram o seguinte: 

ARTIGO I 

As Partes Contratantes decidem estabelecer, entre os dois países, uma 
interconexão ferroviária que ligará o Paraguai a instalações portuárias do 
Brasil sobre o Oceano Atlântico, em particular às de Paranaguá. 



522 DECRETOs LEGISLATIVos - 1980 

ARTIGO II 

As Partes Contratantes resolvem realizar a interconexão acordada no 
Artigo anterior, mediante a união das r-espectivas redes ferroviárias nas 
proximidades de Guaíra (Paraguai). 

ARTJGOill 

Considerando o disposto no Artigo I do presente Tratado e que, de 
acordo com o mesmo, é conveniente que a totalidade do percurso tenha a 
maior uniformidade possível de características técnicas, as Partes Con
tratantes concordam em adotar, como referência básica para os projetos 
dos trechos a serem construídos entre Guarapuava e Assunção, especifica
ções téenicas uniformes. 

Parágrafo primeiro - A bitola acordada será de 1,60 metros para a 
infra-estrutura e de 1,00 metro para a superestrutura. 

Parágrafo segundo- Os projetas deverão ser elaborados e as obras exe
cutadas incluindo as previsões para a eletrificação das redes ferroviárias 
que cada Parte Contratante, atendendo aos seus próprios interesses, reali
zará em seu território, no momento que considere oportuno. 

ARTIGO IV 

As Partes Contratantes trocarão, permanentemente, informações sobre 
o andamento dos projetas e obras da interconexão ferroviária entre os 
dois países e fixarão, mediante instrumento pertinente, tão pronto seja 
possível, o cronograma de execução e prazos de término das citadas obras. 

Este cronograma terá como objetivo principal garantir a conclusão 
simultânea da construção de uma e outra red-e ferroviária em um ponto 
da fronteira a ser especificado no projeto. 

ARTIGO V 

As Partes Contratantes manifestam seu empenho em estabelecer todas 
as condições para que a interconexão ferovtária entre os dois países esteja 
concluída dentro de um prazo de quatro anos a partir da troca dos Ins
trumentos de Ratificação do presente Tratado. 

ARTIGO VI 

As Partes Contratantes, dentro de um programa de cooperação, cele
brarão, tão pronto seja possível, e para atingir a finalidade estabelecida no 
Artigo I, um Protocolo que defina o objeto e determine as bases para o 
financiamento de estudos técnicos, obras, equipamentos e instalações em 
território paraguaio, segundo condições que tenham em conta a via-bilidade 
eoonômica da interconexão. 

AR'I'IGO VII 

Com o mesmo espírito expresso no Artigo anterior, as Partes Contra
tantes celebrarão, antes de dar início às obras de interconexão, um Pro
tocolo sobre tráfego ferrovJário e as facilidades pertinentes, a fim de dar 
cumprim-ento ao que estabelece o Artigo I. 

ARTIGO VIII 

O presente Tratado entrará em vigor na data da troca dos Instru
mentos de Ratificação, que deverá. realizar-se na cidade de Brasília. 
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Em fé do que, os Plenipotenciários acima mencionados assinaram o 
presente Tratado, em dois exemplares, em português e espanhol, ambos os 
textos Igualmente autênticos. 

Feito na cidade de Assunção, aos onze dias do mês de abril de mil 
novecentos e oitenta. 

Ramiro Saraiva Guerreiro - Ministro de Estado das Relações Ex
teriores. 

Alberto Nogués - Ministro das Relações Exteriores. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGlSLATJNO N9 111, DE 1980 

Aprova o texto do Acordo que estabelece a Comunidade 
da Pimenta-do-Reino, aberto à assinatura em Bangkok, Taildn
dia, de 16 de abril a 31 de agosto de 1971. 

Art. 19 - Fica aprovado o texto do Acordo que estabelece a Co
munidade da Pimenta-do-Reino, aberto à assinatura em Bangkok, Tai
lândia, de 16 de abril a 31 de agosto de 1971. 

Art. 29 - Todas as emendas ou alterações introduzidas no texto re
ferido no artigo anterior só se tornarão eficazes e obrigatórias para o 
Pals após a respectiva aprovação pelo Congresso Nacional. 

Art. 39 - Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Senado Federal, em 12 de novembro de 1980. - Luiz Viana, Pre
sidente. 

ACORDO QUE ESTABELECE A COMUNIDADE DA PIMENTA-DO-REINO 

PREAMBULO 

As Partes Contratantes deste Acordo, 

Convencidas de que a presente situação e perspectivas futuras da 
pimenta-do-reino (piper-nigrum) requerem sua união para o desenvolvi
mento de um programa planejado de ação conjunta que lhes permita a 
solução de seus problemas comuns e a obtenção dos benefícios da coopera
ção nos campos da produção, pesquisa e comercialização, 

Reconhecendo que a formação de uma organização entre os países 
produtores que tenham um substancial Interesse na produção e comercia
lização da pimenta-do-reino constitui um Instrumento necessário e efi
ciente para a implementação da estratégia básica de um plano de coorde
nação e cooperação, em termos de produto de base, para atingir um desen
volvimento aoelerado de suas economias, 
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Acreditando que tal união está em conformidade com o principio en
dossado pela Comissão Econômica das Nações Unidas para a Asla e Ex
tremo Oriente em su·as 23.• e 24.• Sessõe3 reaHzadas em 1967 e 1968, pelo 
Consellio Econômloo e Social das Nações Unidas em suas 43.• e 45.• Sessões, 
pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, 
no Princípio Geral Número Dez da Ata Final de sua primeira sessão em 
1964, e pela declaração da Assembléia Geral das Nações Unidas em sua 
1.883.• sessão plenária sobre Estratégia de Desenvolvimento Internacional 
para a Segunda Década de Desenvolvimento, 

Tendo em mente que a coordenação de esforços nacionais entre os 
países produtores que poderia ser realizada por tal organização conduziria 
a uma melhor utilização de recursos e produziria resultados mais rápidos, e 

Reconhecendo que tal organização seria de Imenso valor na mobilização 
de recursos visando desenvolver a economia da pimenta e promover -seu 
rápido desenvolvimento, 

Resolveram combinar seus esforços e acordaram no seguinte: 

ARTIGO 1.0 

Estabelecimento da comunidade 

1. Será estabelecida uma organização a ser conhecida como "A Co
munidade da Pimenta-do-Reino" (doravante denominada "Comunidade") 
a qual terá os membros, funções e poderes abaixo detenninados. 

ARTIGO 2.0 

Membros 

1. A Comunidade será Inicialmente composta somente pelas Partes 
Contratantes. a saber, índia, Indonésia e Malásia. 

2. Outros países produtores de pimenta-do-reino poderão solicitar seu 
Ingresso na Comunidade e poderão dela tomar-se membros por decisão 
unânime dos membros então existentes da Comunidade e por adesão a este 
Acordo. 

l\RTIGO 3.0 

Objetivos e Funções 

As funções da Comunidade serão as de promover, coordenar e harmo
nizar todas as atividades relativas à economia da pimenta-do-reino com 
vistas a alcançar os seguintes objetlvos gera!.s: 

(1) coordenar e estimular a pesquisa sobre aspectos técnicos e eco
nômicos da produção, incluindo pesquisa sobre as moléstias que afetam a 
planta da pimenta, e sobre o desenvolvimento de variedades resistentes ãs 
moléstias e de alta produtividade; 

(2) facilitar o Intercâmbio de Informações sobre programas e polí
ticas, e sobre quaisquer outros aspectos referentes à produção; 

(3) desenvolver programas de aumento do consumo nos mercados 
novw tradicionais, jncluindo programas de cooperação em atividades de 
promoção; 

(4) intensificar e coordenar pesquisas sobre novos usos da pimenta
do-reino; 
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(5} promover ação conjunta para o abrandamento de barreiras tar!
fárla.s e não-tarifárias e visando à eliminação de outros obstáculos ao 
comércio; 

(6} coordenar padrões de qualidade, de modo a facilitar a comercia
lização Internacional; 

(7) manter sob constante revisão os progressos relativos a suprimento, 
procura e preços da pimenta-do-reino; 

(8) realizar Investigações sobre causas e conseqüências das flutua
ções no preço da pimenta e sugerir soluções adequadas; 

(9} ampliar '8-S Informações estatísticas e outras sobre a produção, 
consumo, comércio e preços da pimenta, inclusive técnicas de previsão de 
produção e consumo; e 

(lO} empreender outras atlvidades e funções que possam ser consi
deradas desejáveis no interesse da economia mundial da pimenta-do-reino. 

ARTIGO 4.0 

Relações com os organismos das Nações Unfdas 

A Comunidade manterá estreitas relações com oo: organismos das 
Nações Unidas e suas agências especializadas. Ao desempenhar suas fun
ções em qualquer campo particular, a Comunidade poderá consultar os 
organismos ou agências especializadas das Nações Unidas que tenham par
ticular responsabilidade no assunto, cooperando com elas e lmscando sua 
ll.'lSLstência. 

ARTIGO 5.0 

Organização 

1. Cada Estado-membro será representado na Comunidade por um 
representante com plenos poderes, podendo também, se assim o desejar, 
nomear um ou mais substitutos. Um Estado-membro poderá Igualmente 
designar um ou mais assessores para acompanhar seu represent,ante ou 
substitutos. 

2. A presidência da Comunidade será exercida em turnos pelos repre
sentantes dos Estados-membros na ordem alfabética -dos Estados-membros. 
Cada representante permanecerá no cargo por um ano. 

3. A Comunidade será constituída por um Secretariado composto de 
um Dlretor e outros funcionários que a Comunidade julgar necessários. 
O Dlretor e os outros funcionários serão selecionados e designados pela 
Comunidade para exercer seus cargos pelo período e nos termos e con
dições estabelecidos pela Comunidade. 

4. Atê o e.stabelecimento do Secretariado, a Comunidade poderá soU
citar ao Secretariado da Comissão Econômica das Nações Unidas para a 
Asia e Extremo Oriente a prestação de assistência à COmunidade. 

5. A Comunidade apresentará relatórios sobre suas atividades aos 
Governos dos Estados-membros pelo menos uma vez por ano. 

ARTIGO 6.0 

Reuntões da comunidade 

1. Ressalvadas as disposições deste Acordo, a Comunidade adotará 
suas próprias regras de procedimento. 
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2. A Comunidade reunir-se-à tão freqüentemente quão nece.sárlo 
mas, em qualquer caso, pelo menos uma vez a cada ano civil. Além diSso, a 
Comunidade reunir-se-à se solicitação nesse sentido ror feita, por escrito, 
ao Diretor, por dois membros da Comunidade. O Diretor será responsável 
pela convocação de todas as reuniões da Comunidade. 

As decisões da Comunidade serão tomadas por maioria de votos dos 
membros presentes. Nenhuma decisão terá efeito a menos que: 

a) os membro3 votantes representem pelo menos oitenta e cinco por 
cento do "quantum" da produção da Comunidade ou, 

b) os membros votantes representem não menos que setenta e cinco 
por cento do "quantum" da exportação da Comunidade (produção e ex
portação médias dos quatro anos precedentes). 

ARTIGO 7.0 

Observadores 

A Comunidade poderá convidar representantes dos Governos de Es
tados não-membros e de organismos das Nações Unidas e suas agências 
especializadas e de outras organizações para ·assistir às reuniões da Comu
nidade na qual!dade de observadores, sem direito a voto. 

ARTIGO 8.0 

Finanças 

As despesas administrativas e operacionais que forem aprovadas pela 
Comunidade serão pagas por contribuições de Estactos-m.embros nas se
guintes bases: cinqüenta por cento serão partilhadas igualmente, vinte e 
cinco por cento à base de qualidade da produção e os restantes vinte e 
cinco por cento à base da quantidade das exportações (produção e expor
tação médlas dos quatro anos precedentes). 

ARTIGO 9.0 

Disposições Gerais 

1. Respeitadas as disposições do presente Acordo, a Comunidade ado
tará as normas, inclusive financeiras e de pessoal, que forem neces.sárias 
para a execução das di.sposições do presente Acordo. 

2. A Comunidade será uma pessoa jurídica distinta com c·apacidade 
para contratar e direito de adquirir, manter e dispor de propriedade. 

ARTIGO 10 
Assinatura 

O original do presente Acordo, numa única cópia em língua inglesa, 
pennanecerá aberto à assinatura, pelos representantes das Partes Contra
tantes devidamente acreditados, na Comissão Econômica das Nações Unidas 
pam a Asia e o Extremo Oriente, em Bangkok, de 16 de abril de 1971 a 31 de 
agosto de 1971. Este Acordo será, em seguida, transmitido ao Secretário
Geral das Nações Unidas. 

ARTIGO 11 
Ratificação 

O presente Acordo será sujeito a ratificação ou aceitação pelos Go
vernos signatários, de ·acordo com seus respectivos procedimentos consti
tucionais. 

Os instrumentos de ratificação ou aceitação serão depositados junto ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas o mais tardar até 31 de março de 1972. 
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ARTIGO 12 
Entrada em vigor 
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O presente Acordo entrará em vigor entre as Partes Contratantes que 
tiverem depositado instrumentos de ratificaçào ou aceitação, quando não 
menos que três deles houverem deposita<lo tais instrumentos. 

ARTIGO 13 
Adesão 

Outros países produtores de pimenta poderão aderir ao presente Acordo 
em conformidade com o disposto no Artigo 2.0 (2). os instrumentos de 
adesão serão depositados junto ao Secretário-Gera! das Nações Unidas. 

ARTIGO 14 

Retirada voluntária 

Após a entrada em vigor do presente Acordo, um Estado-membro poderá 
dele se retirar, voluntariamente, através de notificação de sua retirada, por 
escrito, envi,ada simultaneamente à Comunidade e ao Secretário-Geral das 
Nações Unidas. A retirada Wrnar-se-á efetiva noventa dias após o rece
bimento da notificação pelo Secretário-Geral das Nações Unidas. 

ARTIGO 15 

Emendas 

A Comunidade poderá, pelo voto unânime dos membro.s presentes e 
votantes, emendar as disposições do presente Acordo. O Secretário-Geral 
das Nações Unidas será notificado imediatamente de qualquer emenda.. 

ARTIGO 16 

Notificações pelo Secretário-Geral das Nações Unidas 

O Secretário-Geral <!·as Nações Unida.s notificará as Partes Contratan
tes de todo depósito de instrumento de ratificação, aceitação ou adesão e da 
data de entrada em vigor do presente Acor<lo. 

Em testemunho do que, os abaixo-assinados, tendo sido devidamente 
autorizados para esse fim por seus respectivos Governos, assinaram 0 pre
sente Acordo nas datW3 que figuram ao lado de suas assinaturas. 

O original do presente Acordo e quaisquer emendas ao mesmo serão 
depositados nos arquivos das Nações Unidas e o Secretário-Geral das 
Nações Unidas transmitirá cópias certificadas do mesmo a cada Governo 
signatário e que a ele tenha aderido. 

Pela índia: (Assinatura) 21-4-71 

Pela Indonésia: (Assinatura) 21-4-71 
Pela Malásia: (Assinatura) 21-4-71 

ANEXO II 
Normas de Procedimento da Comunidade 

da Pimenta-do-Reino 

CAPíTULO I 

Sessões da Comunidade 
NORMA NO 1 

A Comunidade reunir-se-á em sessão regular pelo menos uma vez em 
cada ano fiscal. O Diretor, após consultar o Presidente, decidirá, em cada 
sessão, a data e o lugar da próxima reunião da Comunidade. 
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NORMA N.o 2 

O Diretor convocará sessão especial da Comunidade quando for solici
tado a fazê-lo, mediante pedido escrito, por dois membros e, após consultar 
o Presidente, marcará a data e lugar de tal sessão especial, data essa que 
será dentro de, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias a contar daquela em 
que o pedido da sessão foi recebido. A notificação relativa à sessão será 
enviada com a antecedência de, pelo menos, 21 (vinte e um) dias. 

NORMA N. 0 3 

Não haverá limite quanto ao número de reuniões realizadas durante 
uma sessão da Comunidade. 

NORMA N.0 4 

A presença dos representantes da maioria dos membros da Comunida
de com direito a voto constituirá quorum para qualquer ação formal por 
parte da Comunidade, ressalvado o disposto no parágrafo 39 do artigo 69 
do Acordo. 

NORMA N.0 5 

A Comunidade poderá convidar qualquer Estado não-membro, organi
zação internacional e/ou não-governamental ou pessoas interessadas, para 
participar, em caráter consultivo, do exame de qualquer assunto que lhe 
diga respeito. 

NORMA N.0 6 

A data e lugar de cada sessão serão comunicados pelo Diretor, com 
antecedência de 42 (quarenta e dois) dias, pela menos, aos membros da 
Comunidade, aos Estados não-membros convidados, aos organismos e agên
cias especializadas das Nações Unidas participantes e às organizações in
ternacionais e/ou não-governamentais ou pessoas interessadas, convidadas 
a participar da sessão. 

CAPíTUW II 

Representação e Comparecimento 

NORMA N.0 7 

Cada membro será representado na Comunidade por um representante 
com plenos poderes. 

NORMA N.0 8 

Um representante poderá ser acompanhado nas sess6es da Comunidade 
por representantes substitutos e assessores, podendo, quando ausente, ser 
substituído por um desses representantes. 

NORMA N.0 9 

Qualquer Estado não-membro, organismo ou agência especializada das 
Nações Unidas ou qualquer organização internacional e/ou não-governa
mental ou pessoas interessadas, convidadas a assistir uma sessão da Comu
nidade, como observadores ou em caráter consultivo, poderão apresentar 
memoranda relativamente a qualquer item da agenda e participar sem 
votar de qualquer discussão em reunião pública ou fechada da Comunidade, 
a não ser que, em circunstâncias especiais, a Comunidade decida que seus 
interesses exigem comparecimento restrito aos representantes dos membros 
da Comunidade. 

CAPITULO III 

Agenda e Documentação 

NORMA N.0 10 

O Diretor, após consultar o Presidente, preparará uma agenda provisó
ria e a enviará pelo menos 42 (quarenta e dois) dias antes da sessão a 
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todos os membros da Comunidade, aos Estados não-membros participantes, 
aos organismos e agências especializadas das Nações Unidas, e a organiza
ções não-governamentais ou pessoas convidadas a assistir à sessão. No 
caso de sessões especiais convocadas segundo a 'Norma n9 2, a agenda provi
sória será enviada com a antecedência de 21 (vinte e um) dias, pelo menos. 

NORMA N.0 11 

O primdro item numa agenda provisória, para qualquer sessão, será a 
adoção da agenda. 

NORMA N.0 12 

A agenda provisória das sessões ordinárias incluirá: 

a) itens de sessões anteriores da Comunidade; 

b) itens propostos por qualquer membro da Comunidade; 

c) Itens propostos por organismos e agências especializadas das Na
ções Unidas e entidades intergovernamentais; 

d) itens propostos por Estados não-membros e organizações não-gover
namentais, ressalvadas as disposições da Norma n9 14; e 

eJ qualquer outro item que o Presidente ou o Diretor julgar convenien
te incluir. 

NORMA N.0 13 

A agenda provisória para uma sessão especial será restrita aos assun
tos para os quais tais sessões são convocadas, a menos que seja acordado 
diversamente por todos os membros da Comunidade. 

NORMA N.0 14 

Estados não-membros e organizações não-governamentais poderão pro
por itens ou matérias de sua competência para inclusão na agenda provi
sória, contanto que tais propostas sejam formalmente apresentadas ao Di
reter, com a documentação básica pertinente, pelo menos 75 (setenta e 
cinco) dias antes do início da sessão e aprovadas pelos membros da Comu
nidade. O Diretor fará expedir esses documentos aos países-membros pelo 
menos 42 (quarenta e dois) dias antes da sessão. 

NORJMA N.0 15 

Em qualquer sessão a Comunidade poderá, por consenso geral, alterar 
a agenda pelo cancelamento, acréscimo ou modificação de qualquer item, 
contanto que não seja omitido qualquer assunto da agenda que lhe tenha 
sido submetido pela Comissão Económica das Nações Unidas para a Asla 
e Extremo Oriente e/ou pelo Conselho de Ministros para a Cooperação Eco
nómica Asiática. 

NORMA N.0 16 

Quando, por qualquer razão, um membro da Comunidade não puder 
comparecer a uma determinada sessão, ou nela ser representado, o Presi
dente da Comunidade ordenará, se tal membro lhe pedir por escrito, que 
um ou mais itens da agenda dessa sessão sejam cancelados, sujeito a maio
ria de votos, em conformidade com o parágrafo 3Q do Artigo 69 do Aoordo. 
O item ou itens cancelados serão automaticamente incluídos na agenda da 
sessão seguinte e não será levado em consideração qualquer novo pedido de 
cancelamento do mesmo membro, em razão de incapacidade de compare
cer ou ser representado. 
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NORIMA N.0 17 

Os documentos que não tiverem sido remetidos com antecedência serão 
enviados com a agenda provisória o mais breve possível. 

CAPiTULO IV 
Administradores e Secretariado 

NORMA N.0 18 

Os administradores da Comunidade serão o Presidente, o Vice-Presi
dente e o Diretor. 

NORMA N.0 19 

O Presidente da Comunidade exercerá sua função pelo período de um 
ano a partir da data de sua nomeação. O cargo será exercido, em turnos, 
pelos representantes dos Estados-membros na ordem alfabética dos nomes 
dos Estados-membros. 

NORMA N.0 20 

O Vice-Presidente será o representante do Estado-membro que deverá 
exercer a Presidência da Comunidade no ano seguinte, segundo a ordem 
de sucessão prevista na Norma n9 19. A duração do cargo do Vice-Presiden
te coincidirá com a do cargo do Presidente. 

NORMA N.0 21 

O Diretor será escolhido e designado nos termos e condições estabeleci
dos pela Comunidade. 

NORMA N.0 2Q 

O Presidente, ou, em sua ausência, o Vice-Presidente, presidirá as ses
sões da Comunidade e exercerá outras funções que sejam necessárias para 
facilitar os trabalhos. Caso o Presidente e o Vice-Presidente não estejam em 
condições de presidir uma determinada sessão, a Comunidade designará o 
representante de um de seus Estados-membros elegíveis ( *) para ocupar a 
Presidência em tal sessão. 

NORMA N.0 23 

a) Caso o Presidente deixe de representar um Estado-membro ou se 
torne incapaz de exercer o cargo, a pessoa que o substituir como represen
tante plenipotenciário de tal Estado-membro servirá como Presidente pelo 
resto de seu período de mandato. 

bJ Caso o Vice-Presidente deixe de representar um Estado-membro ou 
se torne incapaz de exercer o cargo, a pessoa que o substituir como re
presentante plenipotenciário de tal Estado-membro exercerá a função de 
Vice-Presidente pelo resto de seu período de mandato. 

NORMA N. 0 24 

Ao atuar como Presidente, o Vice-Presidente terá os mesmos poderes e 
deveres do Presidente. 

NORMA N.O 25 

O Presidente, ou o Vice-Presidente no exercício da Presidência, tomará 
parte nas reuniões da Comunidade nessa qualidade e não como represen-

(•) Eleglb111dade significa reveza.Jllentos alfabéticos dos nomes das Partes Contratantes 
ln1c1a1s, definidas no parágtafo 1.0 do artigo 2.0 do Acordo que estabelece a Comuni
dade da PLmenta e, posteriormente, uma ordem alfabética de nomes de todos oa outros 
BBta.dos-membroe. 
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tante do Estado-membro pelo qual foi acreditado. A Comunidade permitirá 
que um representante substituto represente tal Estado em reuniões da 
Comunidade e exerça seu direito de voto. 

NORIMA N.0 26 

O Diretor será o relator em todas as reuniões da Comunidade e seus 
órgãos subsidiários e comitês, e poderá indicar outro integrante do quadro 
de funcio~ários para atuar em seu nome em qualquer reunião. 

NORJMA N.0 27 

o Diretor, ou seu representante, poderá em qualquer reunião fazer de
clarações orais ou escritas relativamente a qualquer questão sob exame. 

CAiPiTULO V 

Disposições Financeiras e Orçamentárias 

NORIMA N.0 28 

O orçamento anual regular relativo a qualquer ano será apresentado 
em forma de projeto com notas explicativas, seis meses antes da data da 
sessão anual da Comunidade que preceder imediatamente o ano fiscal cor
respondente. Os Estados-membros apresentarão seus comentários dentro de 
três meses a partir do recebimento desse projeto de orçamento e esses 
comentários s·erão em seguida encaminhados pelo secretariado aos Estados
membroL 

NORMA N9 2 

Caso um orçamento anual regular não seja aprovado antes do início do 
ano fiscal correspondente, o .orçamento anual regular aprovado para o ano 
fiscal anterior continuará em vigor até a aprovação do orçamento regular 
revisto. 

NORMA N.O 30 

O orçamento anual regular incluirá todos os itens relativos às despesas 
administrativas e operacionais da Comunidade, que serão distintas das des
pesas periódicas e de capital relativas a projetos aprovados pela Comuni
dade. As Normas 'feferentes à contribuição e dispêndio de tais despesas 
serão estabelecidas quando o projeto for aprovado. 

NORMA NO 31 

As contas anuais da Comunidade serão submetidas a exame do órgão 
auditor do Governo do país em que o Secretariado estiver situado. 

NORiMA N.0 32 

As despesas de viagem do representante plenipotenciário de cada Esta
do-membro para assistir à sessão regular todo ano serão pagas pela Comu
nidade. As despesas de viagem do Presidente em missão oficial da Comuni
dade serão cobertas pela Comunidade dentro do orçamento aprovado. 

NORIMA N.o 33 

Os fundOs não gastos relativos a qualquer item serão levados ao fundo 
de reserva da Comunidade. 

NORMA NO 34 

Caso o orçamento anual aprovado g.eja insuficiente para cobrir as 
dee.pesas do ano fiscal, o Diretor, com a aprovação do Presidente, apre
sentará um pedido de orçamento sup,lementar que será examinado pela 
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Comunidade, se necessário nmna sessão especial. Tal verba: suplement:tT 
se:rá retirada do fundo de reserva. Se o fundo de reserva for insuficiente 
para tanto contribuições adicionais poderão ser feitas pelos Estados-mem
bros em conformidade com o Al'tlgo 8.0 do Acordo. 

NORMA N. 0 35 

As despesas administrativas e opera:clonais que !orem a.provadas pela 
Comunidade se-rão cobertas· por contribuições dos Estados-membros nas 
seguintes bases: clnqüenta por cento a serem pll"tilhadas igualmente; 
'inte e cinoo por cento na ba.se d'e quantidade da produção; e o.s restamtes 
vinte e cinco por cento na ba.se da quantidllicLe d'.l3 export9.ções (média 
da produção e das exportações dos quatro anos precedentes) . 

NORMA N.0 36 

As cotas aclma, atribuídas aos Estados-membros, tornar-se-ão dé
bitos reco hívei.s antes do início de cada ano fiscal. 

OAP!.TULO VI 

Dtreção àos trabalhos 

NO~MA N.0 37 

Além de exercer os poderes que lhe são conferidos pelo dis:posto da.s 
presentes nonnas, o Presidente declarará a abertura e o encerramento 
de cada reunião da Comunidade, diri-girá a discussão, assegurara a obser
vância das presentes normas, dará a palavra, porá questões a voto e anun
ciará decisões. O Presidente poderá também chamar um orador à ordem 
se suas observações não forem pertinentes ao assunto em discussão. 

NORMA N.0 38 

Durante a discussão de qualquer matéria um repre-sentante poderá 
levantar uma questão de ordem. Neste caso. o Presidente emitirá parecer 
imediatamente. Se o mesmo .for constestado o Presidente, em seguida, 
subm·eterá sua decisão à Comunidade, a qual prevalecerá a menos que 
seja rejeitada. 

NORMA N.0 39 

Durante a dLscussão d·e qua,lquer a~sunto um representB.nte poderá 
propor o adiamento do debate. Tal proposta terá priorid'acte. Além cto 
proponente, permitir-se-á que um representante se manifeste a favor da 
proposta e um outro contra. 

NO~ N.0 40 

Um representante poderá, a qualquer tempo, propor o encerram.euto 
do debate, tenha ou não outro representante manifestado de3ejo de fala:·. 
A não mais de dois representantes além do representante do pais quG 
apre.senOOu Et proposta em debate, p-oderá ser concedida permi3sé.o para 
falar con-tra o encerramento. 

NORMA NQ 41 

O Presidente ouvirá a opinião da Oomunidáde sobre uma propo.sta ele 
encerramento. Se a Comunidade for a favor do encerramento, o Presidente 
declll.rarã o debate encerrado. 
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NORMA N,0 42 

O Pr..,ldente poderà limitar o tempo concedido a cada. orador. 

NORMA N,0 43 

Projetas de re..so:.uções e emendas ou propostas substanciai-s, exceto 
as que afetem as disposições do Acordo, serão apresentadas por escrito e 
entregues ao Diretor, que distribuirá cópias aos representantes pelo menos 
vinte e quatro (24) horas ante.s de serem dis-cutidas e votada·s. a menos 
que a Comunidade decida ds· outra forma. Emendas a qualquer disposição 
dos Artigos do Acordo dev.erão ser feitas em conformid·a.de com o Artigo 
15 do mesmo. 

NORJMA N.0 44 

A pedido de qualquer membro, qualquer proposta ou emenda de pro
posta feita: por qualquer orador será entre.gue ao Presidente por escrito e 
será por ele lida antes que quaJquer outro orador seja cha·mado e i,media
tamente antes que tal proposta ou emenda seja votada. O Presidente 
ordenará que quaJquer proposta ou emend·a.: seja distribuída ao.s membros 
presentes amtes de uma votação. Esta norma não se a.pllca a proposta;; 
formais, como as relativas ao encerramento ou adiamento de d·eba:te. 

NORJMA N.0 45 

As decisões da Comunidade serão apuradas pelo Presidente. Caso 
seja impossível chega-r a uma decisão por consenso g:~ral, o Presidente 
recorr-erá a votação. 

NORJMA N.o 46 

Propostas e resoluções substantivas serão submetidas a votação na 
ordem de sua apresentação, a menos que a c-omunidade decida d1z outro 
modO. 

NORJMA N. 0 47 

Qua-ndo uma emenda for revista, acres-cida ou suprimida d-e uma pro
po.sta:, a emenda será submetida a votação em primeiro luga-r, e, se for 
adotada, a proposta a'terada s·erá então votada. 

NORMA N.0 48 

Se duas ou mais emendas forem apr-esentadas a uma proposta., a Co
munida:de votará primeiro a emenda que, na opinião do Presidente, for 
mais B;fastada em substância da proJ)Osta original; em seguid·a, se ne
cessário, a emenda que for mais Ma.stada, de·poi:s da primeira; e assim por 
diante, até que todas as emendas hajam sido submetidas a voto. 

NQR,~.1A N.0 49 

A Comunidade, a pedido de um representante, poderá decidir subme
ter uma proposta ou resolução a votação por partes. Nes·te cas-o, a resu!
ta.nte da série ele votos, será submetida a votação como um tacto. 

ClM'1TULO VII 
Votação 

NORJMA N.0 50 

As decisões da Comunidade serão por maioria de votos dos membros 
presentes. A nenhuma decisão será dOO o e~eito a menos que: 

a) os membros votantes representem no mínimo oitenta e cinco por 
cento do quantum da produção da Comunidade, b) os membros votantes 
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representem no mínimo setenta e cinco por cento do quantum de expor
tação da Comunidade (média da produção e eJ<portação dos quatro anos 
precedentes). 

NOOMA N.0 51 

A Comunidade não tomará qualquer a:ção relativamente a qualquer pais 
sem a aprovação do Governo de tal pais. 

NORU\fA N.0 52 

A COmunidade normalmente votará através de levantamento de mão. 
Se um representante solicitar votação nominal, ela: será feita na ordem 
aJ.fabética Inglesa dos nomes cto.s Estados-membros. 

NORMA N.0 53 

Começada a votaçio, nenhum r·epresentante poderá jnterrompê-la a 
não .ser com respeito a uma questão d·e ordem relativa a: seu processa:::nento. 
Breves declarações dos m·embros que consistam mera-mente em explica
ções de seus votos poderão ser permitidas pelo Presidente, se considerar 
ne·c.essário, antes do início ou após o término da votação. 

CAPíTULO VHI 

Idioma 

NOR\fv1A N.0 54 

o Inglês será o Idioma usado nos trabalhos da Comunidade. 

CAPíTULO IX 
A tas e Relatórios 

NORJMA N.0 55 

Os relatórios das reuniões serão adotados pe:•a Comunidade antes do 
encerramento de cada sessão. 

NORMA N.0 56 

Sempre que uma reunião da Comunidade for r•estrita a· representa<nte 
dos Estados-membros, segundo a norma n.o 9, a Comunida-de no início 
de tal reunião, decidirá se será feita uma ata da reunião e, em caso afir
mativo, que dlstrll>ulção lhe será da-da. 

NORMA N.0 57 

Os textos de todos os relatórios re.soluções, recomendações e outra.s de
cisões forma1s da Comunidade, seu~ Comitês ou outros órg3.o.s subsidiários 
s&ão transmitidos aos Estados-membros o mais rápid-o po.s.sívEL 

NORU\fA N.0 58 

Um relatório anual de atividades será enviad'o pela comunidade oos 
Estados-membros no máxi·mo dentro de sessenta (60) dias apos o término 
de seu ano fiscal. Uma. cópia do mesmo será também remetida à Comissão 
Económica da:s Nações Unidas para a Asia e Extremo Oriente e ao Conselho 
de Ministros para .a Cooperação Econômica Asiática, para seu conhecimento. 

NORMA N.o 59 

O a,.no fiscal da Comunidade começará em 1.0 de janeiro e terminará 
em 31 d-e deze·mbro de cada ano. 
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NORMA N .0 .60 

O Diretor, a:pós consultar o Presidente, determinará o procedimento 
a ser adotado com relação à publicidade e comunicados de imprensa sobre 
as atlvidades da Comunidade. 

CAPITUW X 

órgãos subsidiários e Comitês 

NORMA N.O 51 

A Comtmidad·e poderá, quando necessano, estabe ecer os órgãos sub
sidiários, comitês e subcomitês que julgar n~essarios à execução de suas 
funções. 

NORMA N.0 62 

Representantes dos Estados-membros poderão ser incluidos entre os 
membros de tMs órgãos subsidiários, comitês e subcomitês. Poderão tam
bém ser convidados a participar, quando houver interes.se especial, repre
sentantes de qualquer Estado não-membro, agência ou organização ou 
peswa. 

NORMA N.0 63 

A Comunidact.e determinará o.s assuntos d·a.. competência de seus órgãos 
subsidiários, comitês e subcomitês, de'lega·ndo-lh€3 a autonomia que for 
neces.sária ao e~fetivo desempenho de suas res.po~sa·bilidades técnicas. 

NORMA N.0 64 

Os órgãos subsidiários, comitês e subcomitês poderão adotar .sua3 pró
prias normas de procedimento, a menos que seja decidido diversam·ente 
pela Comunidade. 

CM't'I1ULO XI 

Relações externas 

NORMA N.0 65 

Outros países produtores de pimenta-do-reino poderão tornar-se mem
bros dft comunict·ade por decisão unânime dos membms da Comunidade 
então existentes por adesão ao Acordo. 

NORMA N.0 66 

A Comunidade poderá convidar representantes de Governos de Estados 
não-membros e de ó!'1gãos e agências especializadas das Nações Unidas e 
d·e outras organizações e pessoas par:a: assistir a reuniões da Comunidade, 
na qua.Udade de observadores sem direito a voto. 

NORMA N.0 67 

A Comunidade poderá ent:ar €·m entendimentos· quanto a participação, 
como observadoras de organizações não-governamentais nacionais ou in
terna-cionais, ocupadas com a indústria da pimenta c-omo instituições de 
se·rviço. 

NORMA N.0 68 

A Comunidade tomará roedida.s. para '?.sse·gurar que a nece.ssáda li
gação S'eja mantida com os organismos das Nações Unidas e com suas 
agências especializadas. 
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NORMA N.0 69 

A Comunidade estabelecerá ligação apropriada e cooperação com o 
Conselho de Ministros para a Cooperação Econômica ASiátiCa e com a 
Oomissão Econômica das NaçôeJ Unida·s para a Asia· e EXtremo oriente. 

CAPITULO XII 

Suspensão de normas 

NORJMA N.0 70 

A Oomunldade poderá decidir, por H>tação unânime, suspend·er quais
quer das normas de procedimento, contanto que o aviso. da proposta de 
suspensão seja dado com a antecedência d·e pelo meno.3 vinte e quatro (24) 
horas e que a a:ção C·Jntemplada seja consistente com as disposições do 
Acordo que estabelece a Comunidade da Pimenta-do-Reino. 

NORIMA N. 0 71 

O 1>vlso de vinte e quatro (24) horas exigido pela Norma n.0 70 poderá 
ser dispensado por votação unânime. 

CAP1TULO XIII 

Emenàas às Normas 

NORIMA N.0 72 

A Comunidade, pelo voto unânime d·e todos os .seus membros, plld,.:-::·6. 
emendar suas normas de procedimento. 

NORJMA N.0 73 

Por voto unânime dos membros presentes e votantes, a Comunidade 
poderá emendar, se necessário, suas normas de procedimento referentes 
a uma se.ssão em es.peciaJ. 

Faço saber que o Congresso Nacional, aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 112, DE 1980 

Aprova o texto CÚJ Decreto-Lei n9 1. 793, de 23 de junho de 
1980, que .. autoriza o Poder Executivo a não a;uizar ll8 ações 
que menciona, e dá outras providências". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n.9 1. 793, de 23 
de junho de 1980, que .. autoriza o Poder Executivo a não ajuizar as 
ações que menciona, e dá outras providências". 

Senado Federal, em 14 de novembro de 1980. 
sidente. 

DCN, 15 nov. 1980, e. II. 

Luiz V ia na, Pre-
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Faço saber que o Congresso Nacional, aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 1 Q, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal. 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 113, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1. 794, de 23 de ;unho de 
1980, que "dispõe sobre os encargos financeiros da União, pre
vistos no art. 99 e H 19, 29 e 59 da Lei nr 4.070, de 15 de 
;unho de 1962". 

Artigo único - É: aprovado o texto do Decreto-Lei n9 l. 794, de 23 
de junho de 1980, que "dispõe sobre os encargos financeiros da União, 
previstos no art. 99 § § 19, 29 e 59 da Lei n9 4. 070, de 15 de junho de 
1962". . 

Senado Federal, em H de novembro de 1980. - Luiz Viana, Pre
sidente. 

DCN, 15 nov. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional, aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana. Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 114, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1795, de 8 de ;ulho de 
1980, que "altera a composição da Diretoria do Banco Central 
do Brasil''. 

Artigo único - É: aprovado o texto do Decreto-Lei n9 l. 795, de 8 de 
julho de 1980, que "altera a composição da Diretoria do Banco Central 
do Brasil". 

Senado Federal, em 14 de novembro de 19SO. -Luiz Viana, Pre
sidente. 

DON, 15 nov. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso III, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 115, DE 1980 

Autoriza o Senhor Presi<lente da República a ausentar-se 
do País no decurso da segunda quinzena de ;aneiro, primeira 
de fevereiro e primeira de março de 1981, em vistta oficinT à 
França, Portugal e Colómbia, respectivamente. 

Art. 19 - É: o Senhor Presidente da República autorizado a ausen
tar-se do País, no decurso da segunda quinzena de janeiro, primeira de 
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fevereiro e primeira de março do ano de 1981, para visitar as Repúblicas 
Francesa, Portuguesa e da Colômbia, a convite dos governos daqueles 
países. 

Art. 2!1 
- Este decreto legislativo entra cm vigor na data de sua 

publicação. 

Senado Federal, cm 17 de novembro de 1980. - Lu'z Viana, Pre
sidente. 

DCN, 18 nov. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional, aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 116, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n" 1. 796, de 9 de julho de 
1980, que "estabelece alíquota pera a incidência do imposto de 
renda sobre remessas em pagamento de transmisslio dos fogos 
olímpico8 do corrente ano, em Moscou". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei nO 1. 796, de 9 
de julho de 1980, que "estabelece alíquota para a incidência do imposto 
de renda sobre remessas E'm pagamento de ~r~m:.;missão dos jogos olím
picos do corrente ano, em Moscou". 

Senado Federal. em 18 de novembro de 1980. - Luiz Viana, Pre
sidente. 

DCN, 19 nov. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso NacionaJ, aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 117. DE 19SO 

Aproou o texto do Decreto-Lei n" 1. 797, de 9 de ;ulho de 
1980, que ·concede isenção do imposto de importação para as 
obras de arte que especifica". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 797, de 9 de 
julho de 1980, que "concede isenção do imposto de importação para as 
obras de arte que específica". 

Senado Federal, em 18 de novembro de 1980. - Luiz Vimw, Pre
s dente. 

DCN~ 19 no\'. 1980, s. II. 
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Faço saber que o Congresso Nacional, aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DEORETO LEGISLATIVO N" 118, DE 1980 
Aprova o texto do Decreto-Lei nr 1. 798, de 24 de iulho de 

1980, que "estabelece limite de remuneração mensal para os 
servidores da administração federal, e dá outras pravidêncini'. 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 798, de 24 
de julho de 1980, que "estabelece limite da remuneração mensal para os 
servidores da administração federal) e dá outras providências". 

Senado Federal, em 19 de novembro de 1980. - Luiz Viana, Pre
s'dente. 

DCN, 20 nov. 1980, s. Il. 

Faço saber que o Congresso Nacional, aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 10, da Constituição, e cn, Luiz Viana, Presidente do Senado Fedenl, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 119, DE 1980 

Aprova o teocto do Decreto-Lei n° 1.800, de 18 de agosto 
1980, que ,limita a OJ>licação do disposto no art. 4° do Decreto
Lei no 1. 742, de 27 de dezembro de 1979, que dispõe sobre a 
realização das despesas à conta de 1'ecursos vinculados do Te
souro Nacional, no exercício de 1980". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 800, de 18 
de agosto de 1980, que "limita a aplicação do disposto ao art. 49 do De
creto-Lei n9 1. 742, de 27 de dezembro de 1979, que dispõe sobre a rea
lização das despesas à conta de recursos vinculados do Tesouro Nacional, 
no exercício de 1980''. 

Senado Federal, em 19 de novembro de 1980. - Luiz Viana. Pre
sidente. 

DCN, 20 nov. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, c eu, Luiz Viana, Presidente do Senado FederaL 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 120, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1 . 799, de 5 de agosto de 
1980, que "reestrutura o Grupo Executivo das Terras do Aro
guaia..-Toc<:ntins (GETAT) e dá outras providdncias". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei nQ 1. 799, de 5 
de agosto de 1980, que "reestrutura o Grupo Executivo das Terras do 
Araguaia-Tocantins (GETAT) e dá outras providências". 

Senado Federal, 19 de novembro de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
---
DCN, 20 nov. 1980, s. II. 
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faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 121, DE 1980 

Aproca o texto do Tratado de Amizade e Cooperação entre 
a República Fedemtica do Brasil e a República do Pcr11, assi
nado cm Brasflia a 16 de o11tubro de 1979. 

Art. ]9 - É aprovado o texto do Tratado de Amizade e Cooperação 
~'ntre a República Federativa do Brasil c a República do Peru, assinado 
<'m Brasília a 16 de outubro de 1979. 

Art. 29 - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sna 
publicação. 

Senado Federal 24 de novembro de 1980.- L11iz Viana, Presidente. 

TRATADO DE AMIZADE E COOPERAÇAO ENTRE A REPúBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E A REPúBLICA DO PERU 

Sua Excelência o Senhor Pr-esidente da RepúbliCa Federativa do Bra.sil, 
João Baptista de Oliveira Figueireco, e Sua Excelência o Senhor Presi
dente da Re.püblica do Peru, General de Divisão E.P. Francisco Morales
Bermúdez Cerrutti, 

Ratificando sua pl.ena observância dos princípios normativos das re
lações internacionaiS, entre o.s quais, a igualdade jurídica dos Estados, o 
direito à sua integridade territorial, a renúncia à ameaça ou ao uso da 
força, a autodeterminação dos povos, o fiel cumprimento dos tratados; a 
não-interv.enção nos assuntos internos e externos dos Estados e a solução 
pacífica das controvérsia.s; 

Reiterando seu definitivo apoio ao.:; princípios e normas que consubs
tanciam o compromisso da comunidade internacional para instaurar uma 
Nova Ordem Eoonômiea Internacional, baseada no direito dos povos de 
traçar seu próprio caminho para o des-envolvimento integral em um con
texto de cooperação que seja a expres5ão fiel da responsabilidade oompar
tilbada para o desenvolvimento; 

Refletindo seu apoio constante às justas causa3 dos países_ em vias de 
desenvolvimento, ao esforço comum de encontrar novas fórmulas de co
operação entre países em desenvoJvimento e o e.stímulo aos movimentos 
para concertar ações que conduzam a esquemas d.e integração na América 
Latina; 

Inspirados na tradição de paz, concórdia e amizade que .3:empre carac
terizou as relações entre o Brasil e o Peru; 

Convencidos de que a cooperação entre os seus países e a crescente 
coor<lehação de suas ações no plano internacional constituem, tanto um 
imperativo de vizinhança e uma decorrência do rico acervo de princípios e 
propósitos que compartilham como um aparte re!evante para a concre
tização dos 5ell.3 respectivoa projetos nacionais; 

Des:ejosos, nesse contexto, de ampliar e aperfeiçoar os instrumentos e 
mecanismos de que se têm valido para ,csua cooperação e coordenação; 
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Tomando -em conta o expressivo conjunto de ac,Jrdos que rege e vita
liza o campo de suas relações bilaterais, e o intere:s:e de sistematizar, num 
quadro de maior hierarquia, os princípios orientadores da cooperação ex
pressa em tais acordos, em consonância com o alto nível atingido por suas 
relações; 

Empenhados, como importantes ribeirinhos do Rio Amazonas, em con
tribuir, em estreito entendimento e de forma consentânea com a .3Ua res
ponsabilidade internacional, para o êxito do processo instaurado pelo Tra
tado de Coop·eração Amazónica, assinado em Brasília, em 3 de julho de 
1978; e, 

Persuadidos da fecundidade do diá!og::l político .::obre matérias de in
teresse comum; 

Resolveram celebrar o pr.e:sente Tratado de Amizade e Cooperação e, 
para esse fim, nomearam seus Plenipdenciári02, a saber: 

O Presidente da República Federativa do Brasil, a Sua Excelência o 
Senhor Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro, Ministro de Estado da.s 
Relações Exteriores; 

O Presidente da Repúb ica do Peru, a Sua Excelência o Senhor Em
baixador Carlos García Bedoya, Ministro das Relações Exteriores; 

Os quais acordaram o seguinte: 

ARTIGO I 

A13 Parte.3 Contratantes resolvem estabelecer um mecanismo perma
nente de consulta, informação e cooperação em questões internacionaiS e 
em matérias de interesse comum. Esse mecanismo será acionado por via 
diplomática ou por intermédio da COmi2são de Coordenação Brasileiro
Peru"ana, instituída pelo presente Tratado, a qual, com esse objetlvo, se 
reunirá a nível de Ministro..:; das Relações Exteriores ou de seus represen
tantes, pelo menos uma vez por ano 

ARTIGO II 

A Comissão de CoQrdenação Brasileiro-Peruana, qu.e substitui a Co
missão Mista Brasileiro-Peruana de Coop.eração Econômica e Técnica, 
terá por finalidade avaliar, coorcien.u, acompanhar, promover e incre
mentar o processo de cooperação entre o Brasil e o Peru, em todos os seus 
campos, a,.s,5:im como servir de foro de discussão e coordenação entre os 
dol.<l países. A Comissão proporá aos dois Governos as medidas que julgar 
pertinentes e adequadas à consecução dos ob]etivos do presente Tratado. 

1. A Comissão de Coordenação será C{)ffipo<5ta por uma Seção brasi
leira e uma Seção peruana, coord-enadas pe:os respectivos Ministérios das 
Relações Exteriores e poderá estatelecer comissões e subconiissóes especí
ficas, assim como grupos de trabalho. 

2. A Comissão de Coordenação Brasileiro-Peruana redigirá seu pró·· 
prio regulamento, que será acordado por troca de notas, e aprovará os 
regulamentos dos órgãos que a integrem. 

3. A Comissão de Coordenação Braslleiro-Peruana celebrará reu
ruões ordinárias anualmente, de forma alternada, no Brasil e no Peru, e 
as datas e agenda.s respectivas .serão fixadas por via diplomática. A Co
missão poderá reunir-se extraordinariamente, a pedido de uma das Partes 
Contratantes. 
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ARTIGO III 

As Partes Contratantes comprometem-se a ampliar e diversificar suas 
relações econômica.s no âmbito bilateral, dando especial ênfa-se à busca de 
fórmulas e inStrumentos suscetíveis d.e incrementar e enriquecer, em ba
ses mutuamente proveitosas, o seu comércio bilateral; à formação de em
presas binacionais; à identificação e execução de projetas de complemen .. 
tação industrial; à cooperação financeira, em todos os ·~eus aspectos; e 
aos inv,e..:;timentos de capitais público.s e privados de uma Parte no terri
tório da outra. 

Na promoção das iniciativas a que alude o presente Artigo, as Partes 
Contratantes levarão devidamente em conta os compromissos e as opor
tunidades decorrente3 de stta participação em processo.s de integração ou 
cooperação regionai.s e sub-regionais. 

ARTIGO IV 

As Partes contratantes zelarão, com especial interesse, pela execução 
das dispos:ções do Convênio Comercial e do Convênio de Abastecimento a 
Médio Prazo de Produtos, assinados em 5 de novembro de 1976, e adotarão 
as medidas necessárias para alcançar os objetivo.s colimados por esses 
Convênios. 

ARTIGO V 

Aa Partes COntratantes, tendo em vista o papel fundam.ental que os 
transportes e as comunicaçõe.:; dev-em desempenhar no contexto das rela
ções entre 03 dois países, conferirão a máxima prioridade ao aperfeiçoa ... 
menta dos vínculos existentes ne.ssc setor. 

Para tal fim, buscarão dinamizar a execução dos in.strumentos bila
terais que as.sinaram sobre a matéria, entre os quais o Acordo sobre Trans
portes Aéreos, de 28 d·e agosto de 1953, o Convênio sobre Transportes Ma
rítimos, de 12 de abril de 1973. o Convênio sobre Transportes Fluviais. de 
5 de novembro de 1976, e os Acordos, desta última data, sobre o estabeleci
mento de um Sistema de Auxílio à Navegação no Rio Amazonas; sobre a 
Utilização de E.3tações Costeiras e <i·e Navios na ·Região Amazônica; e sobre 
o Uso Recíproco de Freqüências Destinadas à Radiodifusão em Onda Mé ... 
dia e ao Enlace Telefônico entre Manaus e Iquitos, assim como à Coopera
ção Técnica em Telecomunicações e Serviços Postais. 

ARTIGO VI 

M Partes Contratantes comprometem-se a acelerar os estudos e con
tactos para a ex·ecução dos diversos projetas de interconexão rodoviária 
dos dois países, de acordo com seus respectivos planos de desenvolvimento, 
vinculo que deverá multiplicar as oportunidades de de.s<!nvolvlmento e 
complementação de suas respe·ctivac; regiões amazónicas e pos.sibilitar o 
transporte das exportações e importações do Brasil pelo Oceano Pacifico 
e o transporte das exportações e importações do Peru pelo Oceano Atlân
tico. 

ARTIGO VII 

As Pa.rtes Contratantes, desejosas de incrementar o conhecimento re~ 
ciproco dos valores e das manif·estações culturais de seus povos e de con .. 
tlnuar prestando-se colaboração na fonnação e no aperfeiçoamento pro
fissional, inten.sificarão os programas e atividade.3 previstos com tais ob .. 
j-etivos. no Convênio de Intercâmbio Cultural firmado- entre ambas em 14 
de julho de 1973. 
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ARTIGO VIII 

A Comissão Mista a que se refere o Artigo XIV do Acordo d·e Iut<>r
câmb!o Cultural !!ca incorporada a Comissão de Coordenação criada pelo 
presente Tratado. 

ARTIGO IX 

Reconhecendo a existência de ampla.s e var!ada.s posslb1lldades nos 
campos da cooperação científica e técnica, as Partes Contratantes com
prometem seus esforços para o máximo aproveitamento daquela.s possibi
lidades, nos termos do Convênio sobre Bases para a Cooperação Econômlca 
e Técnica, de 29 de novembro de 1957, do Acordo Básico de Cooperação CI
entífica e Técnica de 8 de outubro de 1975, e do Acordo sobre Cooperação 
no Campo dos Usos Pacificas da Energia Atôm!ca, de 30 de novembro de !966. 

ARTIGO X 

A~ Partes Contrata·ntes, conscientes da importância crescente do papel 
que a Atnazônia deve desempenhar como elemento de união entre os seus 
países e como ponto focal de um vasto processo de cooperação, sob a égide 
do Tratado de Cooperação Amazônica, subscrito em Bra.silia em 3 de julho 
de 1978, coincidem em outorgar a mais alta prioridade à execução dos 
compromissos que as vinculam quanto a essa região. 

ARTIGO XI 

Nas ações que .se realizem para dar execução ao dispoSto no Artigo 
anterior, as Partes Contratantes levarão em conta as seguintes premissas: 

1. a soberan~a de cada país na formulação de políticas de desenvolvi
mento nacional ou regional e na exploração dos recursos naturais do seu 
território, respeitados os princípios do Direito Internacional e a boa prá
tica entre nações vizinhas e amigas; 

2. a convicção de que a união de e.sforços e a coordenação de ações 
entre .ü e com os demais países da região amazônica contribuirão para 
acelerar o de~envolvimento das respectivas áreas amazônicas em consonân
cia com os objetivos nacionais de cada Parte; 

3. a necessidade de alcançar uma justa e equilibrada conciliação 
entre os imperativos do desenvolvimento econômico e .social e a preservação 
do meio ambiente; e 

4. a conveniência do u.so raciOnal e da cooperação, quando for o caso. 
no aproveitamento dos recursos naturais existentes em seus respectivos 
territóri-cs amazônicos. 

ARTIGO XII 

As Partes Contratantes terão sempre presente o interesse em harmo
nizar as ações que empreenderem quanto à Amazônia, no campo bllateral, 
com os compromissos que ambas assumiram no Tratado de COoperação 
Amazôn!ca, de 3 de Julho de 1978. 

ARTIGO XlH 

Tendo em vista a importância da navegação fluvial e a significativa 
participação que corresponde aos rios no desenvolvimento da Amazônia, 
as Partes Contratantes envidarão esforços nos processos de cooperação bi-
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lateral ou multilateral de que participem, a fim de que os rios amazônicos 
preencham cabalmente aquelas funções e contribuam para o progresso da 
região em seu conjunto·. 

Com tal espírito e em atenção à sua condição de Importantes ribei
rinhos do Amazona.s, amba.s as Partes darão todo seu apoio a estudos e 
projetas que permitam identificar e concretizar, em breve prazo, as múl
tiplas potencialidades daqueles rios, e ratificam - em bases de recipro
cidade - a mah ampla liberdade de navegação comercial no Amazonas 
e nos rios internaciona.i.s dessa região, de acordo com os direitos que outor
garam por atos unilaterais,_ com o regime estabelecido no Tratado de Ll
mites, Comércio e Navegação, de 8 de setembro de 1909, e com os prin
cípios e normas do Direito Internacional, observando os regulame-ntos fis
cais e de política vigentes ou que se adotem nos territórios de cada uma 
delas. 

ARTIGO XIV 

As Partes Contratantes intensificarão e sistematizarão, o intercâmbio 
de informações e a cooperação entre as entidades responsáveis pelo de
senvolvimento de seus respectivos territórios amazôniC<Js, assim como entre 
as instituições científicas e outros organismos especializados dedicados ao 
estudo da região. Nesse contexto, poderão empreender projetas conjuntos 
de estudos e pesquisas com a assistência, se necessário, de fontes externas. 

AR~IGOXV 

No que se refere aos recursos hídricos dos rios amazónicos internacio
nais, as Partes Contratantes ratificam sua decisão de utilizá-los de forma 
racional, em conformidade com as normas do Direito Internacional e de 
acordo com a boa prática existente entre elas. 

ARTIGO XVI 

As Partes Contratantes intercambiarão informações sobre seus linea
mentos de desenvolvimento rural e adotarão medidas conjuntas para lm
pul.sionar e melhorar o aproveitamento do potencial florestal, agropecuãrio 
e pesqueiro de seus respectivos territórios amazónicos, incluindo a aplica
ção de novas tecnologias de interesse comum. Para tal fim, organizarão 
conjuntamente, quando for o caso, a prevenção e o controle fito-sanitário 
e veterinário e cooperarão no que respeita ao material genético e cientifico. 

ARTIGO XVII 

Reconhe.cendo a importância da coordenação de ações previstas no 
Acordo Sanitário para o Meio Tropical, de 5 de novembro de 1976, as Partes 
Contratantes redobrarão esforços para a experiência adquirida, em sepa
rad-o, em seus re.spectivos territórios, contribua para a melhoria da sa'áde 
e do bem e3tar das populações do meio tropical do Brastl e do Peru. 

ARTIGO XVIII 

Em conformidade com o disposto no Acordo para conservação. da Flora 
e da Fauna dos Territórios Amazónicos do Brasil e do Peru, de 7 de 
novembro de 1975, as Partes Contratantes redobrarão esforços para que a 
execução desse ato internacional se processe de acordo com a responsa
bilidade que lhes corresponde na conservação de seus recursos naturais, 
adotando as disposições necessárias para preservar o patrimônfo natural, 
de maneira a contribuir para melhorar as condições de vida na região. 
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ARTIGO XIX 

As Partes Contratantes reiteram o propósito de fazer da fronteira co
mum um eficaz e dinâmico elemento de fraterna vinculação e entendi
mento. Para esse efeito, buscarão facilitar o trânsito de pessoas, ben.s, 
embarcações e veículos pela fronteira; fomentar e liberalizar, em base 
mutuamente proveitosas, o comércio entre as populações residentes de 
um e do outro lado da linha demarcatória; levar avante, com regularidade, 
os trabalhos da Comissão Mi'lta de Inspeção dos Marcos de Fronteira, 
previstos no Acordo estabelecido por troca de notas de 6 de outubro de 1975, 
e fomentar o desenvolvimento de suas respectivas zonas fronteiriças com 
bas-e na cooperação. 

ARTIGO XX 

A fim de dar à sua cooperação em assuntos amazónicos a hierarquia· 
compatível com a alta prioridade que ocupa no conjunto de suas relações, 
as Partes Contratantes decidem elevar a Subcomissão Mista para a Ama
zônia, criada pelo Acordo de 5 de novembro de 1976, a Comissão Mi'lta de 
Cooperação Amazónica. 

Essa comissão reger-se-à pelas disposições do mencionado Acordo e 
pelo Regulamento da Subcomissão Mista. aprovado em 3 de junho de 1977, 
e ficará incorporada à Comissão de Coordenação Brasileiro-Peruana previs
ta no Artigo I do presente Tratado. 

ARTIGO XXI 

A Comissão Mista de Cooperação Amazónica se reunirá em carãter 
ordinário uma vez por ano, alternadamente em território de cada uma das 
Partes Contratantes, podendo realizar sessões extraordinárias por mútuo 
acordo. 

O lugar e a data das reuniões serão fixados por via diplomática. 

ARTIGO XXII 

As Partes Contratantes, no âmbito do Convênio de Cooperação Turís
tica de 7 de novembro de 1975, promoverão iniciativas particulares e faci
litarão, em sua esfera de competência, programas destinados a conjugar 
esforços para o desenvolvimento das correntes turísticas entre o Brasil e 
o Peru, a.ssim como a atração de turismo externo para os seus territórios. 

ARTIGO XXIII 

O presente Tratado entrará em vigor na data da troca dos respectivos 
Instrumentos de Ratificação e terá vigência Indefinida. Qualquer das Par
tes Contratantes poderá denunciá-lo, cessando seus efeitos 90 dias após o 
recebimento da notificação da denúncia. 

Em fé do que, os abaixo assinados firmam o presente Tratado, em dois 
exemplares originais, cada um nos idiomas português e castelhano, sendo, 
ambos os textos igualmente autênticos. 

Feito na cidade de Brasília, aos 16 dias do mês de outubro de 1979. 
Pela República Federativa do Brasil Ramiro Saraiva Guerreiro. 
Pela !República do Peru: Carlos Garcia Bedoya. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 122, DE 1980 

Aprova o texto do Acordo entre o Goveroo do República 
Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas pa:ra 
Alimentação e Agricultura (F AO) sobre o e.stabelecimento de 
um escritório de representação do F AO em Brasília, celebrado 
em Roma a 19 de oovembro de 1979. 

Art. 19 - E aprovado o texto do Acordo entre a República Federati
va do Brasil e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura ( F AO) sobre o estabelecimento de um escritório de re
presentação da FAO em Brasilia, celebrado em Roma a 19 de novembro 
de 1979. 

Art. 29 - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Senado Federal, 24 de novembro de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
E A ORGANIZAÇAO DAS NAÇõES UNIDAS PARA AL/MENTAÇAO E 
AGRICULTURA SOBRE O ESTABELECIMENTO DE UM ESCRITóRIO 

DE REPRESENTAÇAO DA FAO EM BRASIL/A, BRASIL 

Congjderando que a 69. a Se.ssão do Conselho da Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura (doravante referida como "FAO") 
aprovou o estabelecimento de um Escritório de Representação da FAO a 
nível de pais; e 

Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil (dora
vante referido como "o Governo") expressou o desejo de que um Escritório 
de Representante da FAO seja estabelecido em Brasília, Brasil, e que o 
Dlretor-Geral concordou em estabelecer tal Escritório; 

O Governo e a FAO acordaram o seguinte: 

ARTIGO I 
Representação da F AO no Brasil 

A FAO Indicará um Representante para o Brasil e, dentro dos !Imites 
de seu orçamento aprovado, nomeará para o seu Escritório o pessoal que 
se fizer necessário para assistir tal representante no exercício de suas 
funções. Antes de nomear um Representante para o Brasil, a FAO deverá 
submeter o seu nome e curriculum vitae à aprovação do Governo. Uma vez 
recebida a aprovação, a FAO deverá informar o Governo sobre os nomes 
dos dependentes do Representante que residirão em sua companhia durante 
a sua permanência no posto. A FAO consultará o Governo em relação a 
todo membro estrangeiro do seu pessoal cujo nome for proposto para o 
escritório. 
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ARTIGO II 
Funções do Representante da F AO 

1. O Representante da FAO representará a FAO no Brasil e será res
ponsável, nos limites da autoridade a ele delegada, por todos os aspectos 
das ativldades da F;AO no país. No efetivo exercício de suas funções, o 
Representante da FAO terá acesso direto, através do Ministério das Rela
ções Exteriores ou através de autoridade nac!ona,l designada pelo referido 
Ministério, aos níveis apropriados de politica e planejamento do Governo, 
nos setores da economia agrícola, pesqueira e florestal, assim como às auto ... 
ridades centrais de planejamento. 

2. As funções do Re.presentante da FAO incluirão, conforme o caso, as 
seguintes: 

- informar o Governo da posição do Diretor-Geral com respeito a pro• 
blemas globais para cuja solução ele possa ser chamado a contribuir; 

- fornecer ao Governo informações suplementares sobre as decisões 
dos órgãos diretivos da FAO e relatórios de acompanhamento da imple
mentação dessas decisões; 

- manter contacto com os órgãos governamentais de administração 
agrícola, pesqueira e florestal e com institulções e associações nacionais 
ligadas a esses setores da economia e orientá-los quanto aos serviços que 
a FAO lhes possa oferecer; 

- fornecer regularmente ao Escritório Central da FAO informações 
atuallzadas sobre a situação agrícola e de abastecimento alimentar no pais, 
para inclusão nos sistemas globais de controle da FAO; 

- servir de canal para transmitir as solicitações de assisténcla que 
faça o Governo em casos de emergência e coordenar as medidas de socorro 
da FAO; 

- obter a aprovação governamental para as visitas ao pais de fun ... 
cionários e missões da FAO e providenciar a sua apresentação às a.utort
dades competentes; 

- assistir o Governo na coleta e análise de dados sobre o desenvol
vimento dos setores agrícola, pesqueiro e florestal; 

- contribuir para a identificação de áreas em potencial para projetas 
de assisténcia técnica ou de investimento; 

- informar o Governo de áreas em que a F AO possa oferecer assfs ... 
tência prática, por meio de projetas financiados por recursos extra-orça
mentários ou através de seu próprio Programa de Cooperação Técnica; 

- proporcionar assistência técnica para formulação de projetas e acon
selhar sobre as fontes apropriadas de financiamento; 

- assumir as responsabilidades cabívei.s, relacionadas com a implemen ... 
tação dos projetas da FAO, quando, para tanto, tiver a autorização da 
Diretorla-Geral. 

ARTIGO ill 

Assisténcia Técnica 
Toda assistência técnica proporcionada pela FAO por m.eio dos seus 

próprios recursos orçamentários deverá ser coberta por acordos especificas 
entre o Governo e a FAO. 

ARTIGO W 
Contribuição Governamental 

O Governo, através do Ministério da Agricultura, prestará assistência 
ao estabelceimento e efetivo funcionamento do Escritório do Representante 
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da FAO no Brasil, emprestando à FAO instalações, móveis, material de 
escritório e demais acessórios, bem como um aparelho de telex e telefones, 
e dev·erá também proporcionar pessoal de apoio técnico e administrativo 
e serviços de limpeza e manutenção para as instalações acima mencionadas. 
As despesas decorrentes do uso diário dos aparelhos de telex e telefones e 
quaisquer outras que a FAO considerar necessárias ao bom funcionamento 
do Escritório, correrão inteiramente à conta da FAO. A contriblução go
vernamental está especificada no Anexo ao presente Acordo. 

ARTIGO V 

Privilégios e Imunidades 
O Governo aplicará à FAO, aos funcionários, recursos, propriedades e 

ativos dessa Organização as cláusulas da Conv-enção sobre Privilégios e 
Imunidades das Agências Especializadas. O Governo concorda igualmente 
em outorgar à FAO e ao Representante da FAO ·e seus funcionários, privi
légios e imunidades nunca inferiores àqueles concedidos a qualquer outra 
organização internacional ou agência do Sistema das Nações Unidas e seus 
funcionários no Brasil. 

ARTIGO VI 
Acesso e estada 

O Governo deverá tomar as medidas necessárias, no contexto das nor
mas regulamentares nacionais, para facilitar a entrada, estada e partida 
do Brasil de todas as pessoas que venham visitar o Escritório do Repre
sentante da FAO, em missão oficial, bem como a viagem de pessoal de ins
tituições nacionais, quando necessária, em conexão com as atividades 
da FAO. 

ARTIGO VII 

Entrada em vigor 

O presente Acordo entrará em vigor na data em que a FAO acusar o 
recebimento da notificação do Governo de que o Acordo foi aprovado se
gundo as normas constitucionais brasileiras. 

ARTIGO VIII 

Emendas 

Emendas ao presente Acordo poderão ser propostas por qualquer das 
Partes. Qualquer emenda, desde que mutuamente concertada, poderá ser 
efetuada por troca de notas e entrará em vigor na data em que a FAO 
acusar o recebimento da notificação do Governo de que a emenda foJ apro
vada segundo as normas constitucionais brasileiras. 

ARTIGO IX 
Término 

O presente Acordo poderá ser terminado por acordo mútuo ou mediante 
denúncia, efetuada por escrito e com antecedência mínima de um ano. 

Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados para tal 
fim, assinaram o presente Acordo. 

Feito em Roma, aos 19 dias do mês de novembro de 1979, em dois 
originais, nos idiomas português e inglês. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Angelo Amaury Sta-
bile 

Pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura: 
Edouard Saouma. 
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ANEXO 

1. A contribuição do Governo, referida no Artigo IV do Acordo, con
sistirá em proporcionar, através do Ministério da Agricultura e pelo tem
po de duração do presente Acordo: 

- o empréstimo de Instalações para o Escritório do Representante da 
FAO, compreendendo uma (!) sala para o Representante e cinco (5) salas 
situadas em instalações separadas das dependências oficiais do Ministério, 
que foram colocadas à dLsposição da FAO pela Secretaria Nacional de De
fesa Agropecuária (SNAD); 

- o empréstimo de mobília, material de escritório e demais acessórios 
necessários ao bom funcionamento do Escritório do Representante da FAO; 

- a instalação e aluguel mensal de uma máquina de telex e a Insta
lação de telefones, ficando entendido que as despesas referentes ao uso 
diário dos citados aparelhos de telex e telefones correrão à conta da FAO: 

- água e eletricidade usados em comum com a SNAD. 

2. O Ministério da Agricultura deverá recrutar e colocar à disposição 
do Escritõrio do Representante da FAO o seguinte pessoal de apoio téc
nico e administrativo: 

- um (I) Engenheiro Agrônomo 
- dois (2) Secretários Bilíngües 
- um (!) Bibliotecário 
- um (!) ArquivLsta 
- um ( 1) Motorista 
- um (I) Mensageiro. 

3. O Ministério da Agricultura deverá prover, através da SNAD, ser
viço de manutenção e limpeza para as Instalações, bem como alguns ser
viços de manutenção para os veículos oficiais (lavagem, lubrificação e 
trocas de óleo). 

4. Qualquer aspecto não previsto, ou quaisquer mudança.s que se façam 
necessárias para a melhor implementação do Artigo IV do Acordo, ao qual 
este Anexo se refere, deverão ser resolvidos por acordo mútuo entre o 
Mlnl.stério da Agricultura e a FAO, após consulta ao Ministério das Rela
ções Exteriores. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 123, DE 1980 

Aprova o texto do Protocolo de 1979 para a Quinta Prorro
gação da Convenção sobre o Comércio do Trigo de 1971, apro
vado na Conferência realizado em Londres, 1Ul &ede do Conse
lho Internacíonal do Trigo (CIT), a 21 de março de 1979. 

Art. 19 - É aprovado o texto do Protocolo de 1979 para a Quinta 
Prorrogação da Convenção sobre o Comércio do Trigo de 1971, aprovado 



550 DECRErOS LEGISLATIVOS - 1980 

na Conferência realizada em Londres, na sede do Conselho Internacional 
do Trigo ( CIT), a 21 de março de 1979. 

Art. 29 - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Senado Federal, 24 de novembro de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

PROTOCOLO DE 1979 PARA A QUINTA PRORROGAÇAO DA 
CONVENÇAO SOBRE O COMÉRCIO DO TRIGO DE 1971 

Os G<lvernos partes, neste Protooolo: 

Considerando que a Convenção sobre o Comércio do Trigo de 1971 
(doravante denominada "a Convenção") do Acordo Internacional do Trigo 
de 1971, que foi prorrogada em virtude de Protocolo em 1978, expira a 30 
de junho de 1979, 

Convieram no seguinte: 
ARTIGO 1 

Prorrogação, expiração e término da Convenção 
Com a.s restrições do disposto no Artigo 2 deste Protocolo, a Convenção 

permanecerá em vigor entre as partes deste Protocolo até 30 de junho de 
1981, ressalvando-se que, se um novo Acordo Internacional sobre o Trigo 
entrar em vigor antes de 30 de junho de 1981, este Protocolo permanecerá 
em vigor somente até a data da entrada em vigor do novo A~rdo. 

ARTIGO 2 
Disposições inoperantes da Convenção 

As seguintes disposições da Conv€nção deverão .ser consideradBIS inope-
rantes a partir de 1.0 de julho de 1979: 

a) parágrafo 49 do Artigo 19; 
b) artigos 22 a 261nclusive; 
C) parágrafo 1° do art. 27; 
d) artigos 29 a 31 Inclusive. 

ARTIGO 3 

Definição 

Qualquer referência neste Protocolo a um "Governo,.· ou "Governos,. 
será interpretada como incluindo referência à Comunidade Eeonômica 
Européia (doravante denominada "a Comunidade"). Conseqüentemente, 
qualquer referência neste Protocolo à "assinatura", "depósito dos instru
mentos de ratificação, aceitação, aprovação ou conclusão'', "instrumento 
de adesão" ou "declaração d·e aplicação prov18ória" por um Governo, de
verá, no caso da Comunidade, ser Interpretada como incluindo assinatura 
ou declaração de aplicação provisória em nome da Comunidade pela sua 
autoridade competente e o depósito do Instrumento requerido pelos pro
cedimentos instltucio!1als da Comunidade para a oonclusão de um Aoordo 
Internacional. 

ARTIGO 4 
Finanças 

A contribuição inicial de qualquer membro exportador ou importador, 
que adira a este Protocolo na forma do parágrafo 1 (b) do seu Artigo 7, 
será fixada pelo Conselho com base nos votos que lhe serão atribuídos e o 
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período remanescente do corrente ano-safra, porém as contribuições esta
belecidas para outros membros exportadores e importadores para o cor
rente ano-safra não serão alteradas. 

ARTIGO 5 

Assinatura 

Este Protocolo estará aberto à assinatura, em Washington, de 25 de 
abril de 1979 até e inclusive 16 de maio de 1979, pelos Governos dos paises 
partes da Convenção em sua forma prorrogada em virtude do Protocolo 
de 1978 ou tidos provisoriamente como paxte.s da Convenção em sua forma 
prorrogada em virtude do Protocolo de 1978, em 21 de março de 1979, ou 
que sejam membros das Nações Unidas, das suas agências especializadas 
ou da Agência Internacional de Energia Atômica, e estejam relacionadas 
no Anexo A ou no Anexo B da Convenção. 

ARTIGO 6 

Ratificação, aceitação, aprovação ou conclusão 

Este Protocolo estará .sujeito a ratificação, aceitação, aprovação ou 
conclusão por cada um dos Governos signatários, em conformidade com 
seus respectivos procedim.entos constitucionais ou institucionais. Os instru
mentos de ratificação, aceitação, aprovação ou conclusão serão depo.aita
dos junto ao Governo dos E.stado3 Unidos da América em data não pos
terior ao dia 22 de junho de 1979, ressalvando-se que o Con.selbo pode 
conceder uma ou mais prorrogações de prazo a qualquer Governo signa
tário que não tenha depositado seu instrumento de ratificação, aooltação, 
aprovação ou concl'.lSão até essa data. 

ARTIGO 7 

Adesão 

1. Este Protocolo estará aberto à adesão: 

a) até 22 de junho de 1979 pelo Governo de qualquer membro rela
cionado no Anexo A ou B da Convenção nessa data, ressalvando-se que o 
Conselho pode conceder uma ou mais pro-rrogações de prazo a qualquer 
Governo que não tenha depositado seu Instrumento nessa data, e 

b) depois de 22 de junho de 1979 pelo Governo de qualquer membro 
das Nações Unidas, de suas agências especializadas ou da Agência Inter·
naeional de Energia Atômica, nas condições que o Conselho considerar 
apropriadas por não menos de dois terços dos votos emitidos pelos mem
bros exportadores e dois terços dos votos emitidos pelo.s membros impor
tadores. 

2. A adesão se efetuará através do depósito de um Instrumento de 
adesão junto ao Governo dos Estado,; Unidos da América. 

3. Quando, para fin.s da aplicação da Convenção deste Protocolo, for 
feita referência a membros relacionado.:; no Anexo A ou B da Convenção, 
qualquer membro cujo Governo tenha aderido à Convenção nas condições 
prescritas pelo Conselho, ou a este Protocolo em conformidade com o pa
rágrafo 1 (b) deste Artigo, será considerado como estando relacionado no 
AneXo apropriado. 

ARTIGO 8 

Aplicação provisória 

Qualquer Governo signatário poderá depositar junto ao Governo dos 
Estados Unidos da América uma declaração de aplicação provisória deste 
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Protocolo. Qualquer outro Governo qualificado para a;;slnar este Protocolo 
ou cujo pedido de adesão seja aprovado pelo Conselho poderá também depo
sitar junto ao Governo dos Estados Unidos da América uma declaração de 
aplicação provisória. Qualquer Governo que dQ;losite tal declaração aplicará 
provisoriamente este Protocolo e será provisoriamente considerado parte 
do mesmo. 

ARTIGO 9 
Entrada em vigor 

1. Este Protocolo entrará em vigor entre os Governos que tenham 
depositado instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação, conclusão ou 
adesão, ou declaraçõe.s de aplicação provisória, de acordo com os Artigos 
6, 7 e 8 deste Protocolo até 22 de junho de 1979, como segue: 

a) em 23 de junho de 1979, em relação a todas as disposições da Con
venção, menos os Artigos 3 a 9 inclusive, e ao Artigo 21; 

bl em 1Q de julho de 1979, em relação aos artigos 3 a 9 inclusive, 
ao Artigo 21 da Convenção, se tais instrumentos de ratificação, aceitação, 
aprovação, conclusão ou adesão, ou declarações de aplicação provisória ti
verem sido depositados o mais tardar até 22 de junho de 1979 em nome 
dos ·Governos representando membros exportadores que detenham pelo 
meno.s 60% do.s votos indicados no Anexo A e representando membros Im
portadores que detenham 50% dos votos indicados no Anexo B, ou que 
tivessem detido tais votos, respectivamente, se fossem partes na Conven
ção naquela da ta. 

2. Este Protocolo entrará em vigor para qualquer Governo que de
posite um Instrumento de ratificação, aceitação, aprovação, conclusão ou 
adesão depois de 22 de junho de 1979, de acordo com as disposições per
tinentes deste Protocolo, na data em que se efetue tal depósito, ficando 
entendido que nenhuma parte do mesmo entrará em vigor para tal Go
verno até que essa parte entre em vigor para os demais Gov·emos na for
ma dos parágrafos 1 ou 3 deste Artigo. 

3. Se este Pr(rtocolo não entrar em vigor de acordo com o parágrafo 1 
deste Artigo, os Governos que tenham depositado instrumentos de ratifi
cação, aceitação, aprovação, conclu.são ou adesão, ou declarações de apli
cação provi.sória, poderão decidir por consenso mútuo que o mesmo entre 
em vigor entre aqueles Governos que tenham depositado seus instrumen
tos de ratificação, aceitação, aprovação, conclusão ou adesão, ou declara
ções de aplicação provisória. 

ARTIGO 10 
Notificação pelo Governo depositário 

O Governo dos Estados Unidos da América na qualidade de Governo 
depositário notificará todos os Governos signatários ou aderentes de cada 
assinatura, ratificação, aceitação, aprovação, conclusão, aplicação provi
sória e adesão a este Protocolo, bem como de cada notificação e aviso re
cebido na forma do Artigo 27 da Convenção e de cada declaração e notifi
cação recebida na forma do Artigo 28 da Convenção. 

ARTIGO 11 
Cópia autêntica do Protocolo 

Logo que possível, após a entrada em vigor definitiva deste Protocolo, 
o Governo depositário remeterá uma cópia autêntica deste Protocolo nas 
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línguas inglesa, francesa, rus.sa e espanhola ao Secretário-Geral das Na
ç~ Unidas para registro de acordo com o Artigo 102 da Carta das Nações 
Unidas. Qualquer emenda a este Protocolo será comunicada da mesma 
fonna. 

ARTIGO 12 
Relação do Preâmbulo com o Protocolo 

Este Protocolo Inclui o Preâmbulo dos Protocolos de 1979, lnst!tufdos 
para a quinta prorrogação do Acorde Internacional do Trigo de 1971. 

Em testemunho do que os abaixo-assinados, devidamente autorizados 
para esse fim por seus respectivos Governos ou autoridades, assinaram 
este Protocolo na·s datas que aparecem ao lado de suas respectivas assi
natul'IIS. 

Ol! textos deste Protocolo nas linguas inglesa, francesa, russa e espa
nhola serão Igualmente autênticos. OJ originais serão depositados junto 
ao Governo dos Estados Unidos da América, que transmiUrá cópias au
tênticas do mesmo a cada parte signatária ou aderente e ao Secretário
Executivo do Conselho. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 124, DE 1980 

Aprova o texto do Protocolo de 1978 paro a Quarta Prorro
gaçüo da ConvençiW sobre o Comércio do Trigo de 1971, apro
vado na Conferdncia realizada em Londres, na &ede do Conse
lho Internacionnl do Trigo (CIT), a 23 de março de 1978. 

Art. 19 - É aprovado o texto do Protocolo de 1978 para a Quarta 
Prorrogação da Convenção sobre o Comércio do Trigo de 1971, aprova
do na Conferência realizada em Londres, na sede do Conselho Interna· 
cional do Trigo ( C1T), a 23 de março de 1978. 

Art. 2<' - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Senado Federal, 24 de novembro de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

PROTOCOLO DE 1978 PARA A QUARTA PRORROGAÇAO 
DA CONVENÇA'O SOBRE O COMtRCIO DO TRIGO DE 1971 

Os Governos partes neste Protocolo: 

Considerando que a Convenção sobre o Comércio do Trigo de 1971 (do
ravante denominada ua Convenção") do Acordo Internacional do Trigo de 
1971, que foi prorrogada em virtude de Protocolo em 1976, expira a 30 de 
junho de 1978, 
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Convieram no seguinte: 

ARTIGO 1 
Prorrogação, expiração e término da Convenção 

Com as restrições do disposto no Artigo 2 deste Protocolo, a Convenção 
permanecerá em vigor entre as Partes deste Protocolo até 30 de junho de 
1979, ressalvando-se que, se um novo Acordo Internacional sobre o Trigo 
entrar em vigor antes de 30 de junho de 1979, este Protocolo permanecerá 
em vigor somente atê a data da entrada em vigor do novo Acordo. 

ARTIGO 2 
Disposições inoperantes da Convenção 

As seguintes disposições da Convenção deverão ser consideradas inope-
rantes a partir de 10 de julho de 1978: 

a) parágrafo 4 do Artigo 19; 
b) Artigos 22 a 26 inclusive; 
cl parágrafo 1 do Artigo 27; 
dl Artigos 29 a 31 inclusive. 

ARTIGO 3 
Definição 

Qualquer referência neste Protocolo a um "Governou ou "Governos" 
será interpretada como incluindo referência à Comunidade Económica Eu
ropéia (doravante denominada "a Comunidade''). Conseqüentemente, qual
quer referência neste Protocolo à "assinatura", "depósito dos instrumentos 
de ratificação, aceitação, aprovação ou conclusão", "instrumento de adesão" 
ou declaração de aplicação provisória" por um Governo, deverá, no caso 
da Comunidade, ser interpretada como incluindo assinatura ou declaração 
de aplicação provisória em nome da Comunidade pela sua autoridade com
petente e o depósito do instrumento requerido pelos procedimentos Insti
tucionais da Comunidade para a conclusão de um Acordo Internacional. 

ARTIGO 4 
Finanças 

A contribuição inicial de qualquer membro exportador ou importador 
que adira a este Protocolo na forma do parágrafo 1 (b) do seu Artigo 7, será 
fixada pelo Conselho com base nos votos que lhe serão atribuídos e o pe
ríodo remanescente do corrente ano-safra, porém as contribuições estabele
cidas para outros membros exportadores e importadores para o corrente 
ano-safra não serão alteradas. 

ARTIGO 5 
Assinatura 

Este Protocolo estará aberto à assinatura em Washington de 26 de 
abril de 1978 atê e inclusive 17 de maio de 1978, pelos Governos dos paises 
partes da Convenção em sua forma prorrogada em virtude do Protocolo de 
1976 ou tidos provisoriamente como partes da Convenção em sua forma 
prorrogada em virtude do Protocolo de 1976, em 23 de março de 1978, ou 
que sejam membros das Nações Unidas, das suas agências especializadas ou 
da Agência Internacional de Energia Atómica, e estejam relacionadas no 
Anexo A ou no Anexo B da Convenção. 
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ARTIGO 6 

Ratificação, aceitação, aprovação ou conclusão 

Este Protocolo estará sujeito a ratificação, aceitação, aprovação ou 
conclusão por cada um dos Governos signatários, em conformidade com 
seus respectivos procedimentos constitucionais ou institucionais. Os instru
mentos de ratificação, aceitação, aprovação ou conclusão serão depositados 
junto ao Governo dos Estados Unidos da América em data não posterior 
ao dia 23 de junho de 1978, ressalvando-se que o Conselho pode conceder 
uma ou mais prorrogações de prazo a qualquer Governo signatário que não 
tenha depositado seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou 
conclusão até essa data. 

ARTIGO 7 

Adesão 

1. Este Protocolo estará aberto à adesão: 

a) até 23 de junho de 1978 pelo Governo de qualquer membro relacio
nado no Anexo A ou B da Convenção nessa data, ressalvando-se que o Con
selho pode conceder uma ou mais prorrogações de prazo a qualquer Go
verno que não tenha depositado seu instrumento nessa data, e 

bl depois de 23 de junho de 1978 pelo Governo de qualquer membro das 
Nações Unidas, de suas agências especializadas ou da Agência Internacio
nal de Energia Atómica, nas condições que o Conselho considerar apropria
da,.<:; por não menos de dois terços dos votos emitidos pelos membros ex
portadores e dois terços dos votos emitidos pelos membros Importadores. 

2. A adesão se efetuará através do depósito de um instrumento de 
adesão junto ao Governo dos Estados Unidos da América. 

3. Quando, para fins da aplicação da Convenção deste Protocolo, for 
feita referência a membros relacionados no Anexo A ou B da Convenção, 
qualquer membro cujo Governo tenha aderido à Convenção nas condições 
prescritas pelo Conselho, ou a este Protocolo em conformidade com o pa
rágrafo 1 (b) deste Artigo, será considerado como estando relacionado no 
Anexo apropriado. 

ARTIGO 8 

Aplicação provisória 

Qualquer Governo signatário poderá depositar junto ao Governo dos 
Estados Unidos da América uma declaração de aplicação provisória deste 
Protocolo. Qualquer outro Governo qualificado para assinar este Protocolo 
ou cujo pedido de adesão seja aprovado pelo Conselho poderá também de
positar junto ao Governo dos Estados Unidos da América wna declaração 
de aplicação provisória. Qualquer Governo que deposite tal declaração apll
cará provisoriamente este Protocolo e será provisoriamente considerado par
te do mesmo. 

ARTIGO 9 

Entrada em vigor 

1. Este Protocolo entrará em vigor entre os Governos que tenham de
positado instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação, conclusão ou 
adesão, ou declarações de aplicação provisória, de acordo com os Artigos 6, 
7 e 8 deste Protocolo até 23 de junho de 1978, como segue: 

a) em 24 de junho de 1978, em relação a todas as disposições da Con
venção, menos os Artigos 3 a 9 inclusive e ao Artigo 21; e 
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bl em 1° de julho de 1978, em relação aos Artigos 3 a 9 Inclusive, e ao 
Artigo 21 da Convenção, se tais instrumentos de ratificação, aceitação, 
aprovação, conclusão ou adesão, ou declarações de aplicação provisória ti
verem sido depositados o mais tardar até 23 de junho de 1978 em nome dos 
Governos representando membros exportadores que detenham pelo menos 
60% dos votos indicados no Anexo A e representando membros importado
res que detenham 50% dos votos indicados no Anexo B, ou que tivessem 
detido tais votos, respectivamente, se fossem partes da Convenção naquela 
data. 

2. Este Protocolo entrará em vigor para qualquer Governo que depo
site um instrumento de ratificação, aceitação, aprovação, conclusão ou ade
são depois de 23 de junho de 1978, de acordo com as disposições pertinentes 
deste Protocolo, na data em que se efetue tal depósito, ficando entendido 
que nenhuma parte do mesmo entrará em vigor para tal Governo até que 
essa parte entre em vigor para os demais Governos na forma dos parãgra ... 
fos 1 ou 3 deste Artigo. 

3. Se este Protocolo não entrar em vigor de acordo com o parágrafo 1 
deste Artigo, os Governos que tenham depositado instrumentos de ratifica
ção, aceitação, aprovação, conclusão ou adesão, ou declarações de aplica
ção provisória, poderão decidir por consenso mútuo que o mesmo entre em 
vigor entre aqueles Governos que tenham depositado seus instrumentos de 
ratificação, aceitação, aprovação, conclusão ou adesão, ou declarações de 
aplicação provisória. 

ARTIGO 10 
Notificação pelo Governo depositário 

O Governo dos Estados Unidos da América na qualidade de Governo 
depositário notificará todos os Governos signatãrlos ou aderentes de cada 
assinatura, ratificação, aceitação, aprovação, conclusão, aplicação provi
sória e adesão a este Protocolo, bem como de cada notificação e aviso re
cebido na forma do Artigo 27 da Convenção e de cada declaração e notifica
ção recebida na forma do Artigo 2B da Convenção. 

ARTIGO 11 
Cópia autêntica do Protocolo 

Logo que possível, após a entrada em .vigor definitiva deste Protocolo, 
o Governo depositário remeterá uma cópia autêntica deste Protocolo nas 
línguas inglesa, francesa, russa e espanhola ao Secretário-Geral das Na
ções Unidas para registro de acordo com o Artigo 102 da Carta das Nações 
Unidas. Qualquer emenda a este Protocolo será comunicada da mesma for
ma. 

ARTIGO 12 
Relação do Preâmbulo com o Protocolo 

Este Protocolo inclui o Preâmbulo dos Protocolos de 1978 instituídos 
para a quarta prorrogação do Acordo Internacional do Trigo de 1971. 

Em testemunho do que os abaixo-assinados, devidamente autorizados 
para esse fim por seus respectivos Governos ou autoridades, assinaram este 
Protocolo nas datas que aparecem ao lado de suas assinaturas. 

Os textos deste Protoco :o nas línguas inglesa, francesa, russa e espa
nhola serão igualmente autênticos. Os originais serão depositados junto ao 
Governo dos Estados Unidos da América, que transmitirá cópias autênticas 
do mesmo a cada parte signatária ou aderente e ao Secretário-Executivo 
do Conselho. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do ar!. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 125, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei nr 1.802, de 29 de agosto 
de 1980, que "prorroga a vigência do incentivo fiscal para apli
cação em ações novas da EMBRAER - Empresa Brasileira de 
Aeronáutica S. A." 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1.802, de 29 
de agosto de 1980, que "prorroga a vigência do incentivo fiscal para 
aplicação em ações novas da EMBRAER - Empresa Brasileira de Aero
náutica S.A." 

Senado Federal, 27 de novembro de 1980. - Lttiz Viana, Presidente. 

DON, 28 nov. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do ar!. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 126, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1.803, de 2 de setembro 
de 1980, que "assegura a manutenção e utilização dos créditos 
do !PI relativos às rnat6rias-primas que especifica". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1.803, de 2 
de setembro de 1980, que .. assegura a manutenção e utilização dos cré
ditos do IPI relativos às matérias-primas que especifica". 

Senado Federal, 27 de novembro de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

DON, 28 nov. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ ]9, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 127, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1801, de 18 de agosto de 
1980, que "consolida e altera a legislação relativa ao Adicional 
ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, bem como do 
Fundo de Marinha Mercante, c dá outras providências". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1. 801, de 18 
de agosto de 1980, que "consolida e altera a legislação relativa ao Adi-
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cional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, bem como do 
Fundo de Marinha Mercante, e dá outras providências". 

Senado Federal, 27 de novembro de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

DCN, 28 nov. 1980, s, II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
~ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N? 128, DE 1980 

Aprova o te:x:to do Decreto-Lei nP 1. 804, de 3 de setembro 
de 1980, que "dis.põe sobre tributação simplificada dns remessas 
postais internocionais". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1.804, de 3 
de setembro de 1980, que "dispõe sobre tributação simplificada das re
messas postais internacionais". 

Senado Federal, 27 de novembro de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 
---
DCN, 28 nov. 1980, s. II. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N? 129, DE 1980 

Aprow o texto do Convênio de Criação de um Conselho 
de Cooperação Aduaneira, assinado em Bruxelas, a 15 de dezem
bro de 1950. 

Art. 19 - É aprovado o texto do Convênio de Criação de um Con
selho de Cooperação Aduaneira, assinado em Bruxelas, a 15 de dezem
bro de 1950. 

Art. 29 - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Senado Federal, 2 de dezembro de 1980. - Luíz Viana, Presidente. 

CONVENIO DE CRIAÇli.O DE UM CONSELHO DE COOPERAÇllO 
ADUANEIRA ASSINADO EM BRUXELAS EM 

15 DE DEZEMBRO DE 1950 

Os Governos signatários do presente Convênio, 

Considerando que convém assegurar a seus regimes aduaneiros o mala 
alto grau de harmonização e de uniformização, e especialmente estudar os 
problemas inerentes ao desenvolvimento e ao progresso da técnica aduanei
ra e a legislação a ela referente, 
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Convencidos de que haveria interesse para o comércio internacional em 
promover a cooperação entre os Governos nessas matérias, e levando em 
conta ao mesmQ tempo os fatores económicos e a técnica aduaneira que 
ela comporta, 

Convieram no seguinte: 

ARTIGO I 

O presente Convênio estabelece um Conselho de Cooperação Aduaneira, 
denominado a seguir o "Conselho". 

ARTIGO II 

a) São Membros do Conselho: 

i) as Partes Contratantes do presente Convênio; 

ii) o Governo de todo território aduaneiro autônorno no que 
concerne suas relações comerciais exteriores que seja proposto pela 
Parte Contratante responsável pelas suas relações diplomáticas e 
cuja admissão como membro distinto seja aprovada pelo Conselho. 

b) Todo Governo de um território aduaneiro distinto, Membro do Con
selho em virtude do parágrafo a) ii) acima, deixará de ser Membro do 
Conselho a partir da notificação feita ao Conselho de sua retirada pela 
Parte Contratante que assume a responsabilidade oficial por suas relações 
diplomáticas. 

c) Cada Membro do Conselho nomeia um delegado e um ou mais de
legados suplentes para representá-lo no Conselho. Esses Delegados poderão 
ser assistidos por conselheiros. 

d) O Conselho pode admitir em seu seio, na qualidade de observa
dores, representantes de países não-membros ou de organismos intema
cii:mais. 

ARTIGO III 

O conselho será encarregado: 

a) de estudar todas as questões relativas à Cooperação aduaneira que 
as Partes Contratantes convencionaram promover conforme os objetivos ge
rais do presente Convênio; 

b) de examinar os aspectos técnicos dos regimes aduaneiros, bem como 
os fatores económicos relacionados, com vistas a propor a seus Membros 
meios práticos de obter-se o mais alto grau de harmonização e de unifor
mização; 

c) de elaborar projetas de convênios e de emendas aos convênios, bem 
como recomendar sua adoção aos Governos interessados; 

d) de fazer recomendações para assegurar a interpretação e a apli
cação uniformes dos convênios concluídos como conseqüência de seus tra
balhos, bem como da Convenção sobre a Nomenclatura para a Classificação 
das Mercadorias nas Tarifas Aduaneiras e da Convenção sobre o Valor 
Aduaneiro das Mercadorias elaboradas pelo Grupo de Estudos para a União 
Aduaneira Européia e, para esse fim, de preencher as funções que lhe fo
rem expressamente atribuídas pelas disposições dos Convênios citados; 

e) de fazer recomendações enquanto organismos de conciliação para 
a solução de divergências que venham a surgir a respeito da interpretação 
ou da aplicação das Convenções citadas no parágrafo d) acima, conforme 
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as disposições das referidas Convenções; as partes Interessadas poderão, 
de comum acordo, se engajar de antemão a conformar-se à recomendação 
do Conselho; 

j) de assegurar a difusão das informações concernentes à regulamen
tação e à técnica aduaneira; 

g) de fornecer aos Governos interessados, de ofício ou a seu pedido, 
informações ou conselhos sobre as questões aduaneiras pertinentes ao 
quadro dos objetivos gerais do presente Convênio, e de fazer recomenda
ções a respeito; 

h) de cooperar com os outros organismos intergovernamentais no que 
se refere a matérias de sua competência. 

ARTIGO IV 

Os Membros do Conselho fornecerão a este, a seu pedido, as informa
ções e a documentação necessárias ao cumprimento de sua missão; todavia, 
nenhum Membro do Conselho será obrigado a fornecer informações confi
denciais cuja divulgação entravaria a aplicação da lei, seria contrária ao 
interesse público ou traria prejuízos aos interesses comerciais legítimos das 
empresas públicas ou privadas. 

ARTIGO V 

o Conselho será assistido por um Comitê Técnico Permanente e por 
um Secretário-Geral. 

ARTIGO VI 

a) o Conselho elegerá anualmente entre os delegados seu Presidente 
e ao menos dois Vice-Presidentes. 

b) Estabelecerá seu regulamento interno por maioria de dois terços 
de seus membros. 

c) Instituirá um Comitê de Nomenclatura, conforme as disposições da 
Convenção sobre Nomenclatura para a Classificação das Mercadorias nas 
Tarifas Aduaneiras, bem como um Comitê de Valor, conforme as disposi
ções da Convenção sobre o Valor Aduaneiro das Mercadorias. Poderá, por 
outro lado, instituir qualquer outro para a aplicação dos Convênios citados 
no Artigo lll d), ou para qualquer outro assunto de sua competência. 

d) Fixará as tarefas atribuídas ao Comitê Técnico Permanente e os 
poderes que lhe delegará. 

e) Aprovará o orçamento anual, controlará as despesas e dará ao Se
cretário-Geral as diretrizes necessárias no que concerne suas finanças. 

ARTIGO VII 

a) A sede do Conselho será em Bruxelas. 

b) O Conselho, o Comitê Técnico Permanente e os Comitês criados 
pelo Conselho podem reunir-se em um lugar que não a sede do Conselho, se 
este assim o decidir. 

c) O Conselho se reunirá ao menos duas vezes por ano; sua primeira 
reunião terá lugar no mais tardar três meses após a entrada em vigor do 
presente Convênio. 

ARTIGO VIII 

a) Cada Membro do Conselho dispõe de um voto; todavia, nenhum 
Membro pode participar da votação sobre as questões relativas à lnterpre-
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tação e à aplicação das Convenções em vigor, citados no Artigo III d) aci
ma, que não lhe sejam aplicáveis, nem sobre as emendas relativas a esses 
convênios. 

b) Sob reserva do art. VI b) as decisões do Conselho serão tomadas 
por maioria de dois terços dos membros presentes que tenham voto delibe
rativo. O Conselho só poderá pronunciar-se validamente sobre uma questão 
se mais da metade de seus membros que tenham um voto deliberativo no 
que concerne essa questão estiverem representados. 

ARTIGO IX 

a) O Conselho estabelecerá com as Nações Unidas, seus órgãos prin
cipais e subsidiários, suas Instituições especializadas, assim como todos os 
outros organismos lntergovernamentals, todas as relações necessárias para 
assegurar a colaboração no desempenbo de suas respectivas missões. 

b) o Conselho poderá concluir os ajustes necessários para facilitar as 
consultas e a cooperação com os organismos não governamentais interes
sados em questões de sua competência. 

ARTIGO X 

a) O Comitê Técnico Permanente será composto por representantes 
dos Membros do Conselho. Cada Membro do Conselho poderá nomear um 
delegado e um ou mais delegados suplentes para representá-lo no Comitê. 
Os representantes serão funcionários especializados nas questões de técnica 
aduaneira. Eles poderão ser assessorados por peritos. 

b} O Comitê Técnico Permanente se reunirá ao menos quatro vezes 
por ano. 

ARTIGO XI 

a) O Conselho nomeará o Secretário-Geral e um Secretário-Gera! Ad
junto e determinará suas atribuições, suas obrigações, seu estatuto admi
nistrativo e a duração de suas funções. 

b) O Secretário-Geral nomeará o pessoal administrativo do Secreta
riado-Geral. Os efetivos e o estatuto deste pessoal serão submetidos à apro
vação do Conselho. 

ARTIGO XII 

a) Cada Membro do Conselho assumirá as despesas de sua própria de
legação ao Conselho, ao Comitê Técnico Permanente e aos comitês criados 
pelo Conselho. 

b) As despesas do Conselho serão pagas pelos seus Membros e repar
tidas segundo a tarifa fixada pelo Conselho. 

c) O Conselho poderá suspender o direito de voto de todo Membro que 
não quitar suas obrigações financeiras em um prazo de três meses após o 
montante de sua contribuição lhe ter sido notificado. 

d) Cada Membro do Conselho deverá pagar integralmente sua quota
parte anual nas despesas do exercício no curso do qual se tornou Membro 
do COnselho, assim como daquele em cujo curso sua retirada tornar-se 
efetlva. 

ARTIGO XIII 

a) O Conselho gozará, no território de cada um de seus Membros da 
capacidade jurídica necessária ao exercício de suas funções, tal como defi
nida no Anexo do presente Convênio. 
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b) O Conselho, os representantes de seus Membros, os conselheiros e 
peritos designados para assessorá-los, os funcionários do Conselho gozarão 
dos prtvilégi()s e imunidades definidos no Anexo citado. 

c) Este fará parte integrante do presente Convênio e toda referência 
ao Convênio se aplica igualmente a esse Anexo. 

ARTIGO XIV 

As Partes Contratantes aceitam as disposições do Protocolo relativo ao 
Grupo de Estudos para a União Aduaneira Européia aberto à assinatura 
em Bruxelas na mesma data que o presente Convênio. Para fixar a tarifa 
das contribuições mencionadas no Artigo XII b), o Conselho levará em 
consideração a participação de seus Membros no Grupo de Estudos. 

ARTIGO XV 

O presente Convênio estará aberto à assinatura até 31 de março de 
1951. 

ARTIGO XVI 

a) O presente Convênio será ratificado. 

b) Os Instrumentos de ratificação serão depositados com o Ministério 
dos Negócios Estrangeiros da Bélgica, que notificará este depósito a todos 
os Governos signatários e aderentes, bem como ao Secretário-Geral. 

ARTIGO XVII 

a) O presente Convênio entrará em vigor quando sete Governos signa
tários tiverem depositado seu instrumento de ratifica~ão. 

b) Para cada Governo signatário que deposite seu instrumento de rati
ficação ulteriormente, o Convênio entrará em vigor na data do depósito 
desse Instrumento de ratificação. 

ARTIGO XVIII 

a) O Governo de todo Estado não signatário do presente Convênio po
derá aderir a partir de 1 Q de abril de 1951. 

b) Os instrumentos de adesão serão depositados com o Ministério dos 
Negócios Estrangeiros da Bélgica que notificará esse depósito de todos os 
-GOvernos signatários e aderentes, bem como ao Secretário-Geral. 

c) O presente Convênio entrará em vigor frente a todo Governo ade
rente na data do depósito de seu instrumento da adesão, mas não antes de 
sua entrada em vigor tal como fixada no artigo XVII a) . 

ARTIGO XIX 

O presente Convênio tem duração ilimitada, mas toda Parte Contra
tante poderâ denunciá-lo a qualquer mornento, cinco anos após sua 
entrada em vigor, tal como fixada no Artigo XVII a). A denúncia se 
tornará efetiva na expiração do prazo de um ano a contar da data de 
recepção da notificação de denúncia pelo Ministério dos Negócios Estran
geiros da Bêlgica; este avisará desta recepção todos os Governos signa
tários e adetentes, bem como o Secretário-Geral. 

ARTIGO XX 

a) O Conselho poderá recomendar às Partes Contratantes emendas 
ao presente Convênio. 
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b! Toda Parte Contratante que aceite uma emenda notificará por 
escrito sua aceitação ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Bélgica, 
que avisará todos os Governos S'lgnatários e aderentes, bem como o Secre
tário-Geral, da recepção da notificação de aceitação. 

c) Uma emenda entrará em vigor três meses após as notificações de 
aceitação de todas as Partes Contratantes terem sido recebidas pelo Minis
tério dos Negócios Estrangeiros da Bélgica. Quando uma emenda tiver 
sido desse modo aceita por todas as Partes Contratantes, o Ministério 
dos Negócios Estrangeiros da Bélgica avisará todos os Governos signatá
rios e aderentes, bem como o Secretário-Geral, informando a data de 
sua entrada em vigor. 

d! Após a entrada em vigor de uma emenda, nenhum Governo poderá 
ratificar o presente Convênio ou a ele aderir sem aceitar igualmente essa 
emenda. 

Em fé do que os abaixo assinados, devidamente autorizados por seus 
respectivos Governos, assinaram o presente Convênio. 

Feito em Bruxelas, em quinze de dezembro de mil novecentos e cin
qüenta (15 de dezembro de 1950), em língua francesa e em língua inglesa, 
os dois textos fazendo igualmente fé, em um só original que será deposi
tado nos arquivos do Governo belga, que emitirá cópias certificadas con
forme a todos os Governos S'lgnatários e aderentes. 

ANEXO 

Ao Convênio de Criação de um Conselho de 
Cooperação Aduaneira 

Capacidade Jurídica, Privilégios e Imunidades do Conselho 

ARTIGO I 

Definições 
Seção 1. 

Para a aplicação do presente Anexo: 

(i) Para os fins do Artigo III, as palavras bens e haveres se 
aplicam igualmente aos bens e fundos administrados pelo Conselho 
no exercício de suas atribuições orgânicas; 

(ii) Para os fins do Artigo V, a expressão representantes dos 
membros é considerada como compreendendo todos os represen
tantes, representantes suplentes, conselheiros, peritos e secretários 
de delegações. 

Seção 2. 

ARTIGO n 
Personalidade jurídica 

O Conselho possuirá personalidade jurídica. Ele terá capacidade: 
a) de contratar; 
b) de adquirir e de dispor de bens móveis e imóveis; 
c) de comparecer em juizo. 

Nessas matérias, o Secretário-Geral representará o Conselho. 
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ARTIGO m 
Bens, fundos e haveres 

O Conselho, seus bens e haveres, onde quer que se encontrem e 
qualquer que seja seu detentor, gozarão de imunidade de jurisdição, salvo 
na medida em que tenha renunciado expressamente a ela em um caso 
particular. Entende-se, todaV'la, que a renúncia não pode estender-se a 
medidas de execução. 

Seção 4. 

As instalações do Conselho serão invioláveis. 

Seus bens e haveres, onde quer que se encontrem e qualquer que 
seja seu detentor, serão isentos de investigação, requisição, confisco, expro
priação ou qualquer outra forma de coerção executiva, administrativa, 
judlctária, ou legislativa. 

Seção 5. 

Os arquivos do Conselho e, de uma maneira geral, todos os documentos 
que lhe pertençam ou estejam em seu poder, serão lnvioláveis onde quer 
que se encontrem. 

Seção 6. 

Sem estar sujeito a nenhuma regulamentação, moratória ou controle 
financeiro: 

a) O Conselho poderá possuir divisas de qualquer natureza e ter 
contas em qualquer moeda; 

b) O Conselho poderá transferir livremente seus fundos de um país 
a outro ou no interior de um país qualquer e converter quaisquer divisas 
possuídas por ele em qualquer outra moeda. 

Seção 7. 

No exercício dos direitos que lhe serão concedidos em virtude da 
Seção 6 acima, o Conselho levará em conta todas as apresentações que 
lhe forem feitas por um de seus Membros e lhes dará satisfação na medida 
em que estimar poder fazê-lo sem prejudicar seus próprios interesses. 

Seção 8. 

O Conselho, seus haveres, rendimentos e outros bens serão: 

a) exonerados de qualquer imposto direto. Entende-se, todavia, que 
o Conselho não pedirá a exoneração de impostos que constituam a simples 
remuneração de serviços de utilidade pública; 

b) exoneração de qualquer direito alfandegário e de quaisquer proibi
ções e restrições de importação ou de exportação no que se refere a 
objetos Importados ou exportados pelo Conselho para seu uso oficial. En
tende-se, todaVia, que os artlgos assim importados livres de direitos alfan
degários não serão vendidos no território do país no qual terão sido intro
duzidos, a menoS que o sejam em condições aceitas pelo Governo deste país; 

c) exonerados de qualquer direito alfandegário no que se refere a suas 
publicações. 
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Seção 9. 

Embora o Conselho não reivindique, em regra geral, a exoneração dos 
impostos de Consumo e das taxas de venda que entram no preço dos 
bens móveis ou imóve'ls, entretanto, quando efetuar para seu uso oficial 
compras importantes cujo preço compreende impostos e taxas dessa natu
reza, os membros do Conselho farão, sempre que possível, os arranjos 
administrativos apropriados com vistas à reposição ou ao reembolso do 
montante desses Impostos e taxas. 

Seção 10. 

ARTIGO IV 

Facilidades de comunicações 

O Conselho gO'lará, para suas comunicações oficiais, no Território de 
cada um de seus Membros, de um tratamento não menos favorável que o 
tratamento concedido por esse Membro a qualquer outro Governo, inclu
sive à sua missão diplomática, no que se refere a prioridades, tarifas e 
taxas sobre o correio, os cabogramas" telegramas, radiotelegramas, telefo
tos, comunicações telefónicas e outras comunicações, bem como no que se 
refere a tarifas de imprensa para as informações à imprensa e ao rádio. 

Seção 11. 

A correspondência oficial e as outras comunicações oficiais do Conse
lho não poderão ser censuradas. 

A presente Seção não poderá de maneira alguma ser interpretada como 
proibindo a adoção de medidas de segurança apropriadas, que se deter
minarão segundo acordo entre o Conselho e um de seus Membros. 

Seção 12. 

ARTIGO V 
Representantes dos membros 

Nas reuniões do Conselho, do Comitê Técnico Permanente ·e dos Comi
tês do Conselho, os representantes de seus Membros gozarão, durante o 
exercício de suas funções e no curso de suas viagens com destino ao 
lugar da reunião ou dele procedentes, dos privilégios e imunidad.es seguintes: 

a) imunidade de prisão ou detenção e de penhora de suas bagagens 
pessoais e, no que concerne aos atos realizados por eles em sua qualidade 
oficial (inclusive suas palavras e seus escritos), imunidade de toda juris
dição; 

bJ lnvJolabllldade de todos os papéis e documentos; 
cJ direito de utilizar códigos e de receber documentos ou correspon

dência por correios ou por malas lacradas; 
dJ 1senção para eles e seus cônjuges em relação a todas as medidas 

restritivas relativas à imigração e a todas formalidades de registro de 
estrangeiros, nos países visitados ou atravessados por eles no exerc.ido 
de suas funções; 

e) facilidades iguais no que se refere às restrições monetárias ou cam
biais àquelas que são concedidas aos representantes dos Governos estran
geiros em missão oflci<>l temporária; 

f) imunidades e facilidades Iguais no que se refere a suas bagagens 
pessoais àquelas que são concedidM aos Membros de mls.sões dlp!omãtlcas 
de nível CQmparável. 
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Seçáo 13. 

C<Jm vistas a assegurar a<l<l representantes dos Membros do Conselho às 
reuniões do Conselho, do Comitê Técnico Permanente e dos Comitês do 
Conselho uma completa liberdade de palavra e uma completa indepen
dência no desempenho de suas funções, a imunidade de jurisdição no que 
concerne às palavras, aos escritos ou aos -atos que deles emanem no de
sempenho de suas funções continuará a lhes ser concedida. mesmo após 
o têrmlno de seu mandato. 

Seção 14. 

Os privilégios e Imunidades serão concedidos aos representantes dos 
Membros, não para seu benefício pessoal, mas com a finalidade de asse
gurar toda Independência ao exercício de suas funções no que concerne ao 
Conselho. Por conseguinte, um Membro terá não somente o direito, mas o 
dever de suspender a imunidade de seu representante em todos os casos 
em que, na sua opinião, a imunidade impediria a atuação da justiça e em 
que a Imunidade possa ser suspensa sem prejudicar o fim para o qual ela 
foi concedida. 

Seçáo 15. 

As disposições das seções 12 e 13 não serão oponíveis às autoridades 
do Estado do qual a pessoa é nacional ou do qual ela é ou foi representante. 

Seção 16. 

ARTIGO VI 

Funcionários do Conselho 

O Conselho determinará as categorias de funcionários às quais se apli
carão as disposições deste artigo. 

O Secretário-Geral comunicará aos Membros do Conselho os nomes 
dos funcionários incluídos nessas categorias. 

Seçáo 17. 

Os funcionários do Conselho: 

a) gozarão de Imunidade de jurisdição para os atas realizados (Inclu
sive su~ palavras e seu.s escritos) no exercício de suas funções e no liimte 
de suas atribuições; 

bl serão exonerados de qualquer Imposto sobre os salários e emolu
mentos que lhes sejam pagos pelo Conselho; 

c) não serão submetidos, assim como seus cônjuges e dependentes, às 
medidas restritivas relativas à Imigração, nem às formalidades de registro 
de estrangeiros; 

d) gozarão, no que se refere às facilidades de câmbio, de privilégios 
Iguais aos dos membros de missões diplomáticas de nível comparável; 

e) gozarão, em período de crise internacional, assim como seus cônju
ges e seus dependentes, das mesmas facilidades de repatriação que os mem
bros de missões diplomáticas de nível comparável; 

/) gozarão do direito de Importar livre de direitos alfandegários seu 
mobiliário e suas bagagens quando de sua prim.eira posse no cargo no país 
interessado e de remetê-los llvre de direitos alfandegários para seu pais 
de domicílio quando cessarem suas funções. 
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Seçlio 18. 

Além dos privilégios e imunidades previstos na Seção 17, o Secretário
Geral do Conselho, tanto no que lhe concerne, quanto no que conceme a 
seu cônjuge e a seus filhos menores, gozará dos privilégios, imunidades, 
isenções e facilidades concedid-os, conforme o direito internacional, aos 
Chefes de missões diplomáticas. 

O Secretário-Geral Adjunto gozará dos privilégios concedidos aos re
presentantes diplomáticos de nível comparável. 

Seçlio 19. 

OS privilégios e imunidades serão concedidos aos funcionários unlca
m.ente no interesse do Conselho e não para seu benefício pessoaL O Secre
tário-Geral poderá e deverá suspender a imunidade concedida a um fun
cionário em todos os casos em que em sua opinião, essa imunidade Impe
diria a atuação da justiça e em que a imunid·ade possa ser suspensa sem 
prejudicar os interesses do Conselho. Só o Conselho terá o direito de sus
pender a imunidade do Secretário-Geral. 

ARTIGO VII 

Peritos em missão para o Conselho 
Seçáo 20. 

Os peritos (que não os funcionárlos visados no Artigo VI), quando no 
cumprimento de missões para o Conselho, go~arão, durante essa missão, 
inclusive o tempo da viagem, dos privilégios, Imunidades e facilidades ne
cessârios para exercer suas funções com total independência, notadamen
te de: 

a) Imunidade de prisão pessoal ou de detenção e de penhora de suas 
bagagens; 

b) Imunidade de jurisdição no que concerne aos atas realizados, inclu
sive suas palavras e seus escritos, no exercício de suas missões e nos l1m1tes 
de suas atribuições; 

c) inviolabilidade de todos os papéis e documentos. 

Seçlio 21. 

Os privilégios, Imunidades e facilidades serão concedidos aos peritos 
no interesse do C«:mselho e não para seu benefício pessoal. O Secretário
Geral poderâ e deverâ suspender a imunidade concedida a um perito, em 
todos os casos em que, em sua opinião, essa imunidade impediria a atuação 
da justiç.a e em qu,e a imunidade possa ser suspensa sem prejudicar os inte
resses do Conselho. 

Seção 22. 

ARTIGO Vill 

Abusos de privilégios 

Os representantes dos Membros às reuniões do Conselho, do Comitê 
Técnico Permanente e dos Comitês do Conselho, durante o exercício de 
suas funções e no curso de suas viagens com destino ao lugar da reunião 
ou dele procedentes, bem como os funcionários mencionados na Seção 16 
e na Seção 20, não serão obrigados pelas autoridades territoriais a deb<ar 
o país no qual exercem suas funções devido a atividades exercidas por eles 
em sua qualidade oficial. Todavia, no caso de uma pessoa nessa situação 
abusar do prlvlléglo de residência exercendo ne&se país atividades sem rela-
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ção com suas funções oficiais, poderá ser obrigada a deixar o pais pelo 
Gi:>verno deste, sob reserva das disposições seguintes: 

t) Os representantes dos membros do Conselho ou as pessoas 
que gozarem de Imunidade diplomática, nos termos da Seção 18 só 
serão obrigados a deixar o país de acordo com o procedimento 
dlplomátlco aplicável aos enviados diplomáticos acreditados nesse 
pais. 

tt) No caso de um funcionário ao qual não se aplique a Seção 
18, nenhuma decisão de expulsão será tomad•a sem a aprovação 
do Ministério dos Negócios Estrangeiros do pais em questão, apro
vação que .só ·será dada após consulta com o Secretário-Geral do 
Conselho; e se um processo de expulsão for Instaurado contm um 
funcionário, o Secretário-Geral do Conselho terá o direito de In
tervir neste processo pela pessoa contra quem o processo for ln
tentado. 

SeçO.o 23. 

O Secretário-Geral colaborará sempre com as autoridades competentes 
dos Membros do Conselho com vistas a facilitar a boa administração da 
justi~a. a assegurar a observância dos regulamentos de polícia e a evitar 
todo abuso que poderiam ensejar os privilégios, Imunidades e facilidades 
enumerados neste Anexo. 

SeçO.o 24. 

ARTIGO IX 
Solução dos llt!gtos 

O Conselho deverá prever modos de solucionar apropriadamente: 
a) os litígios quanto a contratos ou outros litígios de direito privado 

nos quais o Conselho for parte; 
bl os litígios nos quais estiver Implicado um funcionário do Conselho 

que, por sua situação oficial, gozar de Imunidade, se esta Imunidade não 
tiver sido suspensa conforme as disposições das Seções 19 e 21. 

Seção 25. 

ARTIGO X 
Acordos complementares 

o COnselho poderá concluir com uma ou mais Partes Contratantes 
acordos complementares, respeitando, no que concerne a essa Parte Contra
tante ou a essas Partes Contratantes, as disposições deste Anexo. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NQ 130, DE 1980 

Aprova os textos do Convenio Ibero-Americano de Seguri
dade Social e do Convi!nio Ibero-Amerícano de Cooperação em 
Seguridade Social, concluídos em Quito, Equador, a 26 de ;anei
ro de 1978. 

Art. 19 - São aprovados os textos do Convênio Ibero-Americano de 
Seguridade Social e do Convênio Ibero-Americano de Cooperação em 
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Seguridade Social, concluídos em Quito, Equador, a 26 de janeiro de 
1978. 

Parágrafo único - A aprovação do Convênio Ibero-Americano de 
Seguridade Social é feita com reserva ao seu artigo XVIII. 

Art. 29 - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Senado Federal, 2 de dezembro de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

ORGANIZAÇAO IBERO-AMERICANA DE SEGURIDADE SOCIAL 

CONW!NIO mERO-AMERICANO DE COOPIERAÇAO 
EM SEGURIDADE SOCIAL 

Assinado em 26 de janeiro de 1978, na Reunião do Comitê 
Permanente da 0/SS, em Quito, Equador. 

Os Governos dos países que Integram a área de açã.o da Organização 
Ibero-Americana de Seguridade Social, com o desejo de conseguir o melhor 
aproveitamento das experiências e esforços que vêm realizando, 

Considerando que os Programas Ibero-Americanos de Cooperação Social 
revestem-se de uma importância decisiva para o progresso e desenvolvi
mento da Seguridade Social, 

Considerando que os esforços de cooperação dos organismos e institui
ções dos países 1bero-americanos terão maior eficácia se estiverem ampara
dos por um instrumento jurídico comunitário que fixe o quadro a partir 
do qual os Governos possam favorecer, na medida que julguem conveniente, 
programas concretos de colaboração recíproca, 

Acordam o seguinte 

CONVl!lNIO mERO-AMERICANO DE COOPERAÇAO 
EM SEGURIDADE SOCIAL 

CAPiTULO I 

Ambito 

ARTIGO I 

O presente Convênio se aplicará à cooperação mútua relacionada com 
os Seguros Sociais, Previdência Social e Seguridade Social em geral, de 
conformidade com o disposto nos artigos seguintes. 

CAPíTULO II 

Finalidades 

ARTIGO II 

Permutar informações sobre legislação e normas de aplicação. 

ARTIGO III 

Permutar expenencias sobre desenvolvimentos práticos, especialmente 
na proteção de grupos especiais e desenvolvimento de serviços sociais. 
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ARTIGO IV 

Prestar assessoramento mútuo e assistência técnica na planificação, 
organização e desenvolvimento de serviços médicos, administrativos e 
técnicos, relacionados com a Seguridade Social. 

ARTIGO V 

Conceder bolsas de especialização e bolsas de permanência para o 
estudo de aspectos concretos no campo da Seguridade Social. 

ARTIGO VI 

Conceder _colaboração financeira nos casos __ que, 4e comum acordo, 
julguem oportunos para a transferência de tecnologia e infra-estrutura nos 
programas de Seguridade Social. 

CAPíTULO III 

Assinatura e ratificação 

ARTIGO VII 

O presente Convênio será assinado pelos Plenipotenciários ou Delega
dos dos Governos em ato conjunto que terá caráter inaugural. 

Os países do âmbito da Organização Ibero-Americana de Seguridade 
Social que não tenham partiC'lpado do ato de assinatura inaugural, poderão 
aderir posteriormente. 

ARTIGO VIII 

As Partes Contratantes, uma vez aprovado e ratificado o presente Con
vênio de acordo com sua legislação própria, disso darão ciência à Secre
taria Geral da Organização Ibero-Americana de Seguridade social. 

ARTIGO IX 

O presente Convênio será aplicado através de programas formulados 
pela Secretaria Geral da Orgall'i.zação Ibero-Americana de Seguridade 
Social, de conformidade com o que, em cada caso, . acordem as Autori
dades Competentes das Partes Contratantes. 

ARTIGO X 

O conteúdo dos programas, no que se refere à contribuição de cada 
Parte Contratante, terá vigência exclusivamente pelo tempo que seja deter
minado em forma específica pela respectiva Autoridade Competente. 

ARTIGO XI 

Para os fins dos artigos anteriores, entende-se por Autoridades Com
petentes os Ministérios, Secretarias de Estado, Autoridades similares ou 
Instituições que em cada Parte Contratante tenham competência sobre 
os Regimes de Seguridade Social. 

ARTIGO XII 

A Secretaria Geral da Organização Ibero-Americana de Seguridade 
Social preparará anualmente um relatório sobre o desenvolvimento dos 
Programas, o qual será elevado à consideração do Comitê Permanente da 
Organização Ibero-Americana de Seguridade SOcial para sua avaliação. 

Feito em Quito, aos vinte e seis de janeiro de mil novecentos e setenta 
e oito. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 131, DE 1980 

Aprova o texto do Acordo Cultural entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Venezuela. 

Art. 19 - f: aprovado o texto do Acordo Cultural entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Vene
zuela, concluído em Caracas, a 7 de novembro de 1979. 

Art. 29 - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Senado Federal, 2 de dezembro de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

ACORDO CULTURAL ENTRE O GOVERNO DA REPúBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA 

REPúBLICA DA VENEZUELA 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Venezuela, 

Convencidos de que as relações culturais entre seus povos devem desen
volver-se de acordo com as possibilidades que oferece o progresso da ciência 
e da cultura, e 

An1mados pelo espírito de integração que impulsiona os países do con
tinente, 

Convieram em celebrar o presente Acordo Cultural, conforme os princí
pios formulados pelo Convênio de Amizade e Cooperação entre a República 
Federativa do Brasil e a República da Venezuela, assinado em Brasília, a 
17 de novembro de 1977. 

ARTIGO I 

As Partes Contratantes se comprometem a promover o intercâmbio 
cultural entre os dois países e a propiciar, de acordo com a leglslação 
vigente, o funcionamento em seus respectivos territórios de instituições 
consagradas à difusão dos valores culturais da outra Parte. 

ARTIGO II 

As Partes Contratantes se comprometem a promover e .estimular, atra
vés de seus organismos competentes, a cooperação entre as respectivas 
instituições de nível superior, mediante a intensificação do intercâmbio 
de profissionais, a organização de cursos de aperfeiçoamento, de especiali
zação e de extensão e a realização de ativldades de pesquisa. 

ARTIGO ill 

Cada Parte Contratante se compromete a aceitar estudantes de outra 
Parte para realizar estudos .em suas Universidades e institutos oficiais de 
educação superior e técnica, dispensando-os dos requis'ltos relativos ao 
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exame de admissão, do pagamento de taxas de matrículas e de outras do 
mesmo gênero. 

O número de estudantes que será aceito por cada Parte Contratante 
de acordo com as vagas disponíveis por especialidade, bem como o proce
dimento geral e os requisitos para a formulação dos pedidos de ingresso 
serão estabelecidos anualmente por cada Parte e comunicados à outra 
Parte por via diplomática. 

Os estudantes que hajam obtido vaga em virtude do presente Acordo 
só poderão solicitar transferência para instituições de seu país de origem 
depois de obter aprovação em todas as matérias correspondentes a um 
período mínimo de dois anos letivos. 

Esta disposição somente poderá ser obviada em casos de extrema neces
sidade, devidamente comprovados. 

ARTIGO IV 

Os diplomas e títulos obtidos por cidadãos de uma das Partes em 
instituições oficiais de ensino superior da outra terão plena validade para 
o exercício profissional no país de origem do interessado, mediante o 
prévio cumprimento dos requisitos estabelecidos por sua legislação interna. 

ARTIGO V 

A transferência de estudantes de uma das Partes a estabelecimentos 
de ensino da outra estará condicionada à apresentação de certificado de 
aprovação de estudos, devidamente legalizados, e à aceitação prévia por 
parte da instituição de ensino na qual o estudante deseje ingressar. 

ARTIGO VI 

Cada Parte Contratante comunicará anualmente, por via diplomática, o 
número de bolsas de estudo em nível de pós-graduação que serão ofere
cidas a candidatos da outra Parte. 

ARTIGO VII 

Cada Parte Contratante facilitará a apresentação de exposições ou 
manifestações relativas à vida cultural e artística da outra Parte e esti
mulará, através de seus organismos competentes, a cooperação mútua nos 
campos da 11teratura, música, teatro, artes plásticas, cinematografia e 
folclore. 

Na medida do possível, ambas as Partes se esforçarão em promover a 
exoneração de impostos para a apresentação de espetáculos artísticos de 
qualquer natureza, promoVidos pela outra Parte no âmbito do presente 
Acordo. 

ARTIGO VIII 

As Partes Contratantes promoverão o intercâmbio de programas radio
fónicos e de televisão entre suas emissoras oficiais, bem como a transmissão 
periódica desses programas para fomentar a divulgação dos valores cultu
rais e turísticos de cada país. 

ARTIGO IX 

Cada Parte Contratante favorecerá, de acordo com suas disposições 
legais vigentes, o ingresso em seu território de filmes documentãrios ori
ginários da outra Parte. 
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ARTIGO X 

Cada uma das Partes facilitará, de acordo com suas disposições legais 
vigentes, a livre circulação de jornais, revistas e publicações de caráter 
cultural da outra Parte. 

ARTIGO XI 

Cada Parte Contratante estimulará, através dos organismos oficiais 
competentes ou pelo sistema de co-edição, a tradução e publicação das 
principais obras literárias, técnicas e cientíi'lcas de autores da outra Parte. 
Da mesma forma, as Partes se comprometem a estabelecer em suas 
bibliotecas nacionais uma seção bibliográfica destinada a livros brasilei
ros e venezuelanos, respectivamente. 

ARTIGO XII 

As Partes Contratantes concederão, de conformidade com a leglslação 
interna vigente em cada país, as facilidades necessárias para o ingresso 
e pennanência das pessoas que realizem atividades no quadro do presente 
Acordo. 

ARTIGO XIII 

Cada Parte Contratante facilitará, de acordo com suas disposições legais 
vigentes, a admissão em seu território, bem como a saída eventual, de 
instrumentos científicos e técnicos, material didático e pedagógico, obras 
de arte, livros e documentos de caráter cultural e técnico que contribuam 
para o eficaz desenvolvimento das atividades compreendidas no presente 
Acordo, ou que, destinando-se a exposições temporárias, devam retornar 
ao território de origem, respeitando-se, em todos os casos, as disposições 
que regem a proteção do patrimônio cultural de cada um dos países. 

ARTIGO XIV 

A fim de fac'illtar a execução do presente Acordo, as Partes Contratan
tes elaborarão periodicamente Programas de Intercâmbio OUltural, os 
quais deverão especificar, além das atividades a serem realizadas, as obri
gações de cada uma das Partes e as modalidades de seu financiamento. 

Tais Programas serão examinados e aprovados pela Comissão de 
Coordenação Brasileiro-Venezuelana. 

ARTIGO XV 

O presente Acordo substituirá, desde a data de sua entrada em vigor, 
o Convênio de Intercâmbio Cultural entre o Brasil e a Venezuela, assina
do na cidade do Rio de Janeiro em 22 de outubro de 1942. 

ARTIGO XVI 

O presente Acordo entrará em vigor na data em que as Partes se 
notifiquem haver cumprido os requisitos legais Internos para sua apro
vação. 

Cada uma das Partes Contratantes poderá denunciá-lo, por escrito 
em qualquer momento, mas seus efeitos cessarão seis meses depois dá 
denúncia. 

A denúncia não afetará o desenvolvimento dos projetas em execução 
e as bolsas concedidas continuarão até concluir o ano acadêmico em 
curso. 
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Feito em Caracas. aos 7 dias do mês de novembro de 1979, em dois 
exemplares, nas línguas portuguesa e espanhola, sendo ambos os textos 
Igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva 
Guerreiro. 

Pelo Governo da República da Venezuela: José Alberto Zambrano 
Velll8co. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 132, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1 .805, de 19 de outubro de 
1980, que "dispõe sobre a transferência aos estados, Distrito Fe
deral, territórios e municípios das parcelas ou quotas-partes dos 
recursos tributários arrecadados pela Unüio, e dá outras provi
dências". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1.805, de 19 
outubro de 1980, que "dispõe sobre a transferência aos estados, Distrito 
Federal, territórios e municípios das parcelas ou quotas-partes dos re
cursos tributários arrecadados pela União e dá outras providências". 

Senado Federal, em 4 de dezembro de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

DCN, 5 de dezembro de 1980, s. II 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, 
§ 19, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 133, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 1 . 806, de 19 de outubro 
de 1980, que "reabre o prazo fixado no § 19 do art. 49 do De
creto-Lei n9 1.699, de 16 de outubro de 1979, que dispõe sobre 
cancelamento e parcelamento de débitos previdenciários". 

Artigo único - É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1.806, de 19 
de outubro de 1980, que "reabre o prazo fixado no § 19 do art. 49 do 
Decreto-Lei n9 1.699, de 16 de outubro de 1979, que "dispõe sobre can
celamento e parcelamento de débitos previdenciários", 

Senado Federal, em 4 de dezembro de 1980. - Lw: Viana, Presidente. 

DCN, 5 dez. 1980, 8. U. 
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