
LEI DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

Art. 142 - As empresas abrangidas por esta Lei não poderão receber qualquer subvenção ou 
participar de qualquer ,concorrência promovida pelo Governo ou autarquias federais, nem 
alienar, ceder, transferir ou, onerar bens imóveis, embarcações ou aeronaves, sem que 
provem a inexistência de débito com a instituição de previdência social a que estejam ou 
tenham estado vinculadas, sob pena de nulidade do ato e do registro público a que estiverem 
sujeitas. 

 

Parágrafo único - As autoridades e serventuários que infringirem o disposto neste artigo 
incorrerão em multa de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), que será aplicada pela instituição de 
previdência social interessada e cobrada na forma dos artigos 84 e 85, sem prejuízo da pena de 
responsabilidade que no caso couber. 

 

Art. 4.º - Para os efeitos desta lei considera-se: 

a) empresa - o empregador, como tal definido na Consolidação das Leis do Trabalho, bem 
como as repartições públicas, autárquicas e quaisquer outras entidades públicas ou serviços 
administrativos, incorporados ou concedidos pelo Poder Público, em relação ao respectivos 
servidores no regime desta lei. 

 

(Lei n.º 3.807, de 26/8/60 - publicada no D. O. da União em 5/9/60). 

 

Este dispositivo foi regulamentado pelo artigo 253 do Decreto n.º 48.959-A, de 19 de setembro 
de 1960, publicado no Diário Oficial da União de 29 de setembro de 1960. 

 

§ 3.º Somente valerão como prova negativa, para os fins do presente artigo, as certidões 
expedidas pela instituição ou instituições de previdência social em que esteja ou tenha estado 
matriculada a empresa (arts. 31 a 34), ou, no que se refere à quota de previdência, o 
Departamento Nacional da Previdência Social. 

 

§ 4.º As certidões referidas no parágrafo 3.º deverão ser fornecidas, as empresas interessadas, 
no prazo máximo de 8 (oito) dias contados da data da entrada no órgão próprio, de 
requerimento do qual constem com clareza o objeto do pedido, a natureza do ato e a 
autoridade perante a qual vai ser praticado, dando-se à requerente recibo especial com 
menção da data e do assunto. 



 

§ 5.º Caso não seja fornecida a certidão no prazo indicado no parágrafo 4.0, poderá a empresa 
habilitar-se à prática do ato respectivo, mediante a apresentação do recibo especial, facultado 
no órgão próprio impugnar até a data de sua realização, a prática do ato, mediante 
comunicação da existência de débito impeditivo, nos termos do presente artigo. 


