
Legislação PF

É vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento financeiro onde haja guarda de valores 
ou movimentação de numerário, que não possua sistema de segurança com parecer favorável à 
sua aprovação, elaborado pelo Ministério da Justiça, na forma da lei nº 7.102/83. Sobre o tema, 
analise os itens propostos

01- Os  estabelecimentos  financeiros  referidos  neste  artigo  compreendem  bancos  oficiais  ou 
privados, caixas econômicas, sociedades de crédito, associações de poupança, suas  agências, 
postos de atendimento, subagências e seções, assim como as cooperativas singulares de crédito 
e suas respectivas dependências.

02-  O  sistema  de  segurança  especificado  pela  Lei  Federal  nº  7.102/83  inclui  pessoas 
adequadamente  preparadas,  assim  chamadas  seguranças;  alarme  capaz  de  permitir,  com 
segurança,  comunicação  entre  o  estabelecimento  financeiro  e  outro  da  mesma 
instituição, empresa  de  vigilância ou  órgão  policial  mais  próximo;  e,  pelo  menos,  mais  um 
dispositivo especificado na referida norma.

03-  Nos estabelecimentos  financeiros  estaduais,  o  serviço  de vigilância  ostensiva  poderá ser 
desempenhado  pelas  Polícias  Militares,  a  critério  do  Governo  da  respectiva  Unidade  da 
Federação. Nos estabelecimentos financeiros estaduais, o serviço de vigilância ostensiva poderá 
ser  desempenhado  pelas  Polícias  Militares,  a  critério  do  Governo  da  respectiva  Unidade  da 
Federação.

04- O  transporte  de  numerário  em  montante  superior  a  dez  mil  Ufir,  para  suprimento  ou 
recolhimento  do  movimento  diário  dos  estabelecimentos  financeiros,  será  obrigatoriamente 
efetuado em veículo especial da própria instituição ou de empresa especializada.

05- O transporte de numerário entre 200 (duzentas) e 500 (quinhentas) vezes o maior valor de 
referência do País será efetuado em veículo comum, com a presença de dois vigilantes.

06-  É competência do Ministro da Justiça fiscalizar os estabelecimentos financeiros quanto ao 
cumprimento da lei 7.102/83.

07- O estabelecimento financeiro que infringir disposição da lei 7.102/83 ficará sujeito à aplicação 
de penalidades,  conforme a gravidade da infração e  levando-se em conta a reincidência  e a 
condição econômica do infrator, que poderá, inclusive ser a de interdição do estabelecimento.

08-  Nenhuma sociedade  seguradora  poderá  emitir,  em favor  de  estabelecimentos  financeiros, 
apólice  de  seguros  que  inclua  cobertura  garantindo  riscos  de  roubo  e  furto  qualificado  de 
numerário e outros valores, sem comprovação de cumprimento, pelo segurado, das exigências 
previstas na Lei 7.102/83.

Considerando os termos da Lei nº 10.357/01, analise as proposições a seguir.

09- Para efeito de aplicação das medidas de controle e fiscalização previstas nesta Lei, considera-
se  produto  químico  as  substâncias  químicas  e  as  formulações  que  as  contenham,  nas 
concentrações  estabelecidas  em  portaria,  em  qualquer  estado  físico,  independentemente  do 
nome fantasia dado ao produto e do uso lícito a que se destina.



10- O Ministro de Estado da Justiça, apenas de ofício, definirá, em portaria, os produtos químicos 
a serem controlados e, quando necessário, promoverá sua atualização, excluindo ou incluindo 
produtos, bem como estabelecerá os critérios e as formas de controle.

Gabarito
01. C
Comentário: Art. 1, §1º da Lei nº 7.102/83.

02. E 
Comentário: As pessoas receberão a denominação de vigilantes e não de seguranças.

03. C 
Comentário: Art. 3º, parágrafo único da Lei nº 7.102/83. 

04. E 
Comentário: Os valores devem ser superiores a vinte mil Ufir.

05. E 
Comentário:  Art. 5º da Lei 7.102/83. O transporte de numerário entre sete mil e vinte mil Ufirs 
poderá ser efetuado em veículo comum, com a presença de dois vigilantes. (Redação dada pela 
Lei 9.017, de 1995)

06. E 
Comentário: A competência é do Ministério da Justiça e não do Ministro.

07. C 
Comentário: Art. 7º da Lei nº 7.102/83.

08. C 
Comentário: Art. 8º da Lei nº 7.102/83.

09. C 
Comentário: Art. 1º, §2º da Lei nº 10.357/01.

10. E 
Comentário:  A definição  será  feita  de  ofício  ou  em  razão  de  proposta  do Departamento  de 
Polícia Federal, da Secretaria Nacional Antidrogas ou da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
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