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VIII - incentivar e apoiar a organização produtiva;

XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da
Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo
sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada
a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos;
...........................................................................................................................................

IX - estimular investimentos que promovam a adoção de boas práticas de
cultivo e a inovação tecnológica em sistemas de produção e de industrialização,
visando ao aumento da produtividade e da qualidade e à ampliação do mercado
consumidor de erva-mate; e

§ 13. O disposto nos incisos XIII e XIV do caput deste artigo aplica-se integralmente
a processos e a procedimentos eletrônicos, ressalvado o disposto nos §§ 10 e 11 deste
artigo." (NR)

X - ofertar linhas de crédito e de financiamento em condições favorecidas
para a produção, industrialização e comercialização de erva-mate.

Art. 3º O art. 11 da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

Parágrafo único. A oferta de crédito e de financiamento de que trata o
inciso X do caput deste artigo deve ser complementada pela disponibilização de
assistência técnica e extensão rural de qualidade, especialmente para os agricultores
familiares, pequenos e médios produtores rurais.

"Art. 11. ..................................................................................................................
...........................................................................................................................................
§ 6º Os documentos digitalizados juntados em processo eletrônico estarão
disponíveis para acesso por meio da rede externa pelas respectivas partes processuais,
pelos advogados, independentemente de procuração nos autos, pelos membros do
Ministério Público e pelos magistrados, sem prejuízo da possibilidade de visualização
nas secretarias dos órgãos julgadores, à exceção daqueles que tramitarem em segredo
de justiça.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
República.
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§ 7º Os sistemas de informações pertinentes a processos eletrônicos devem
possibilitar que advogados, procuradores e membros do Ministério Público cadastrados,
mas não vinculados a processo previamente identificado, acessem automaticamente
todos os atos e documentos processuais armazenados em meio eletrônico, desde que
demonstrado interesse para fins apenas de registro, salvo nos casos de processos em
segredo de justiça." (NR)

LEI Nº 13.792, DE 3 DE JANEIRO DE 2019
Altera dispositivos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil), para modificar o quórum de
deliberação no âmbito das sociedades limitadas.

Art. 4º O art. 107 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo
Civil), passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

"Art. 107. ................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Art. 1º Esta Lei modifica o quórum de deliberação nas sociedades de
responsabilidade limitada nos casos mencionados.

§ 5º O disposto no inciso I do caput deste artigo aplica-se integralmente a
processos eletrônicos." (NR)

Art. 2º O § 1º do art. 1.063 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de janeiro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

"Art. 1.063. .............................................................................................................
§ 1º Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição
somente se opera pela aprovação de titulares de quotas correspondentes a mais da
metade do capital social, salvo disposição contratual diversa.
................................................................................................................................." (NR)
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LEI Nº 13.794, DE 3 DE JANEIRO DE 2019

Art. 3º O caput do art. 1.076 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil), passa a vigorar com a seguinte redação:

Dispõe sobre a regulamentação da atividade profissional
de psicomotricista e autoriza a criação dos Conselhos
Federal e Regionais de Psicomotricidade.

"Art. 1.076. Ressalvado o disposto no art. 1.061, as deliberações dos sócios serão
tomadas:
.................................................................................................................................." (NR)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 4º O parágrafo único do art. 1.085 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Esta Lei regulamenta a profissão de psicomotricista.

"Art. 1.085. .............................................................................................................
Parágrafo único. Ressalvado o caso em que haja apenas dois sócios na sociedade, a
exclusão de um sócio somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia
especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir
seu comparecimento e o exercício do direito de defesa." (NR)

Art. 2º Poderão intitular-se psicomotricista e exercer sua atividade, sem prejuízo
do uso do recurso pelos demais profissionais de saúde de profissões regulamentadas:
I - (VETADO);

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

II - os portadores de diploma de curso superior de Psicomotricidade;

Brasília, 3 de janeiro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

III - os portadores de diploma de curso de pós-graduação nas áreas de saúde ou de
educação, desde que possuam, em quaisquer dos casos, especialização em Psicomotricidade, até
48 (quarenta e oito) meses após a promulgação desta Lei;
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IV - aqueles que até a data do início da vigência desta Lei tenham
comprovadamente exercido atividade de psicomotricidade;

LEI Nº 13.793, DE 3 DE JANEIRO DE 2019
Altera as Leis nos 8.906, de 4 de julho de 1994, 11.419,
de 19 de dezembro de 2006, e 13.105, de 16 de março
de 2015 (Código de Processo Civil), para assegurar a
advogados o exame e a obtenção de cópias de atos e
documentos de processos e de procedimentos
eletrônicos.

V - os portadores de diploma em Psicomotricidade expedido por instituições de
ensino superior estrangeiras, revalidado na forma da legislação em vigor.
Art. 3º Compete ao psicomotricista:
I - atuar nas áreas de educação, reeducação e terapia psicomotora, utilizando
recursos para a prevenção e o desenvolvimento;

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

II - ministrar disciplinas específicas dos cursos de graduação e pós-graduação em
Psicomotricidade;

Art. 1º Esta Lei altera as Leis nos 8.906, de 4 de julho de 1994, 11.419, de 19 de
dezembro de 2006, e 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), para
assegurar a advogados o exame, mesmo sem procuração, de atos e documentos de processos
e de procedimentos eletrônicos, independentemente da fase de tramitação, bem como a
obtenção de cópias, salvo nas hipóteses de sigilo ou segredo de justiça, nas quais apenas o
advogado constituído terá acesso aos atos e aos documentos referidos.

III - atuar em treinamento institucional e em atividades de ensino e pesquisa;
IV - participar de planejamento, elaboração, programação, implementação,
direção, coordenação, análise, organização, avaliação de atividades clínicas e parecer
psicomotor em clínicas de reabilitação ou em serviços de assistência escolar;

Art. 2º O art. 7º da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

V - prestar auditoria, consultoria e assessoria no campo da psicomotricidade;
VI - gerenciar projetos de desenvolvimento de produtos e serviços relacionados à
psicomotricidade;

"Art. 7º ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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