(Continuação do Decreto 70.274, de 9 de março de 1972.)

CAPÍTULO II
DA POSSE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Art. 37. O Presidente da República eleito, tendo a sua esquerda o
Vice‑Presidente e, na frente, o Chefe do Gabinete Militar e o Chefe do
Gabinete Civil dirigir‑se‑á em carro do Estado, ao Palácio do Congresso
Nacional, a fim de prestar o compromisso constitucional.
Art. 38. Compete ao Congresso Nacional organizar e executar a
cerimônia do compromisso constitucional. O Chefe do Cerimonial re‑
ceberá do Presidente do Congresso esclarecimentos sobre a cerimônia,
bem como sobre a participação na mesma das Missões Especiais e do
Corpo Diplomático.
Art. 39. Prestado o compromisso, o Presidente da República, com
os seus acompanhantes, deixará o Palácio do Congresso dirigindo‑se
para o Palácio do Planalto.
Art. 40. O Presidente da República será recebido, à porta prin‑
cipal do Palácio do Planalto, pelo Presidente cujo mandato findou.
Estarão presentes os integrantes do antigo Ministério, bem como os
Chefes do Gabinete Militar, Civil, Serviço Nacional de Informações e
Estado‑Maior das Forças Armadas. Estarão, igualmente, presentes os
componentes do futuro Ministério, bem como os novos Chefes do Ser‑
viço Nacional de Informações e do Estado‑Maior das Forças Armadas.
Art. 41. Após os cumprimentos, ambos os Presidentes, acompa‑
nhados pelos Vices‑Presidentes, Chefes do Gabinete Militar e Chefes
do Gabinete Civil, se encaminharão para o Gabinete Presidencial, e dali
para o local onde o Presidente da República receberá de seu antecessor
a Faixa Presidencial. Em seguida o Presidente da República conduzirá
o ex‑Presidente até a porta principal do Palácio do Planalto.

Art. 42. Feitas as despedidas, o ex‑Presidente será acompanhado
até sua residência ou ponto de embarque pelo Chefe do Gabinete Militar
e por um Ajudante‑de‑Ordens ou Oficial de Gabinete do Presidente da
República empossado.
Art. 43. Caberá ao Chefe do Cerimonial planejar e executar as
cerimônias da posse presidencial.
Da Nomeação dos Ministros de Estado, Membros dos Gabinetes
Civil e Militar da Presidência da República e Chefes do Serviço Na‑
cional de Informações e do Estado‑Maior das Forças Armadas
Art. 44. Os decretos de nomeação dos novos Ministros de Estado,
do Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, do Chefe
do Gabinete Civil da Presidência da República, do Chefe do Serviço
Nacional de Informações e do Chefe do Estado‑Maior das Forças
Armadas serão assinados no Salão de Despachos.
§ 1° O primeiro decreto a ser assinado será o de nomeação do
Ministro de Estado da Justiça, a quem caberá referendar os decretos
de nomeação dos demais Ministros de Estado, do Chefe do Gabinete
Militar da Presidência da República, do Chefe do Gabinete Civil da
Presidência da República, do Chefe do Serviço Nacional de Informa‑
ções e do Chefe do Estado‑Maior das Forças Armadas.
§ 2° Compete ao Chefe do Cerimonial da Presidência da República
organizar a cerimônia acima referida.
DOS CUMPRIMENTOS
Art. 45. No mesmo dia, o Presidente da República receberá, em
audiência solene, as Missões Especiais estrangeiras que houverem sido
designadas para sua posse.
Art. 46. Logo após, o Presidente receberá os cumprimentos
das altas autoridades da República, que para esse fim se hajam
previamente inscrito.

DA RECEPÇÃO
Art. 47. À noite, o Presidente da República recepcionará, no Palá‑
cio do Itamarati, as Missões Especiais estrangeiras e altas autoridades
da República.
DA COMUNICAÇÃO DA POSSE DO PRESIDENTE
DA REPúBLICA
Art. 48. O Presidente da República enviará Cartas de Chancelaria
aos Chefes de Estado dos países com os quais o Brasil mantém relações
diplomáticas, comunicando‑lhes sua posse.
§ 1º As referidas Cartas serão preparadas pelo Ministério das
Relações Exteriores.
§ 2º O Ministério da Justiça comunicará a posse do Presidente da
República aos Governadores dos Estados da União, do Distrito Federal
e dos Territórios e o das Relações Exteriores às Missões diplomáticas
e Repartições consulares de carreira brasileiras no exterior, bem como
às Missões brasileiras junto a Organismos Internacionais.
DO TRAJE
Art. 49. O traje das cerimônias de posse será estabelecido pelo
Chefe do Cerimonial, após consulta ao Presidente da República.
DA TRANSMISSãO TEMPORÁRIA DO PODER
Art. 50. A transmissão temporária do Poder, por motivo de impedi‑
mento do Presidente da República, se realizará no Palácio do Planalto,
sem solenidade, perante seus substitutos eventuais, os Ministros de
Estado, o Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República,
o Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, o Chefe do
Serviço Nacional de Informações, o Chefe do Estado‑Maior das For‑
ças Armadas e os demais membros dos Gabinetes Militar e Civil da
Presidência da República.

CAPÍTULO III
DAS VISITAS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E SEU
COMPARECIMENTO A SOLENIDADES OFICIAIS
Art. 51. O Presidente da República não retribui pessoalmente
visitas, exceto as de Chefe de Estado.
Art. 52 Quando o Presidente da República comparecer, em caráter
oficial, a festas e solenidades ou fizer qualquer visita, o programa será
submetido à sua aprovação, por intermédio do Chefe do Cerimonial
da Presidência da República.
DAS CERIMÔNIAS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Art. 53. Os convites para as cerimônias da Presidência da Re‑
pública serão feitos por intermédio do Cerimonial do Ministério das
Relações Exteriores ou do Cerimonial da Presidência da República,
conforme o local onde as mesmas se realizarem.
Parágrafo único. Os cartões de convite do Presidente da República
terão as Armas Nacionais gravadas a ouro, prerrogativa essa que se
estende exclusivamente aos Embaixadores Extraordinários e Plenipo‑
tenciários do Brasil, no exterior.
DA FAIXA PRESIDENCIAL
Art. 54. Nas cerimônias oficiais para as quais se exijam casaca ou
primeiro uniforme, o Presidente da República usará, sobre o colete da
casaca ou sobre o uniforme, a Faixa Presidencial.
Parágrafo único. Na presença de Chefe de Estado, o Presidente
da República poderá substituir a Faixa Presidencial por condecoração
do referido Estado.

DAS AUDIÊNCIAS
Art. 55. As audiências dos Chefes de Missão diplomática com o
Presidente da República serão solicitadas por intermédio do Cerimonial
do Ministério das Relações Exteriores.
Parágrafo único. O Cerimonial do Ministério das Relações Ex‑
teriores encaminhará também, em caráter excepcional, pedidos de
audiências formulados por altas personalidades estrangeiras.
LIVRO DE VISITAS
Art. 56. Haverá, permanentemente no Palácio do Planalto, livro
destinado a receber as assinaturas das pessoas que forem levar cum‑
primentos ao Presidente da República e a Sua Senhora.
DAS DATAS NACIONAIS
Art. 57. No dia 7 de Setembro, o Chefe do Cerimonial da Presi‑
dência, acompanhado de um dos Ajudantes‑de‑Ordens do Presidente
da República, receberá os Chefes de Missão diplomática que desejarem
deixar registrados, no livro para esse fim existente, seus cumprimentos
ao Chefe do Governo.
Parágrafo único. O Cerimonial do Ministério das Relações Exte‑
riores notificará, com antecedência, os Chefes de Missão diplomática
do horário que houver sido fixado para esse ato.
Art. 58. Os cumprimentos do Presidente da República e do Mi‑
nistro das Relações Exteriores pelo dia da Festa Nacional dos países
com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas serão enviados
por intermédio do Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores.

CAPÍTULO IV
DAS VISITAS OFICIAIS
Art. 59. Quando o Presidente da República visitar oficialmente Es‑
tado ou Território da Federação, competirá à Presidência da República,
em entendimento com as autoridades locais, coordenar o planejamento
e a execução da visita, observando‑se o seguinte cerimonial:
§ 1º O Presidente da República será recebido, no local da chegada,
pelo Governador do Estado ou do Território e por um Oficial‑General
de cada Ministério Militar, de acordo com o cerimonial militar.
§ 2° Após as honras militares, o Governador apresentará ao Pre‑
sidente da República as autoridades presentes.
§ 3º Havendo conveniência, as autoridades civis e eclesiásticas e
as autoridades militares poderão formar separadamente.
§ 4º Deverão comparecer à chegada do Presidente da República,
o Vice‑Governador do Estado, o Presidente da Assembléia Legisla‑
tiva, o Presidente do Tribunal de Justiça, Secretários de Governo e o
Prefeito Municipal observada a ordem de precedência estabelecida
neste Decreto.
§ 5º Ao Gabinete Militar da Presidência da República, ouvido o
Cerimonial da Presidência da República, competirá organizar o cortejo
de automóveis da comitiva presidencial, bem como o das autoridades
militares, a que se refere o § 1º deste artigo.
§ 6º As autoridades estaduais encarregar‑se‑ão de organizar, o
cortejo de automóveis das demais autoridades presentes ao desem‑
barque presidencial.
§ 7º O Presidente da República tomará o carro do Estado, tendo
à sua esquerda o Chefe do Poder Executivo Estadual e, na frente, seu
Ajudante‑de‑Ordens;

§ 8º Haverá, no Palácio do Governo, um livro onde se inscreverão
as pessoas que forem visitar o Chefe de Estado.
Art. 60. Por ocasião da partida do Presidente da República,
observar‑se‑á procedimento análogo ao da chegada.
Art. 61. Quando indicado por circunstâncias especiais da visita, a
Presidência da República poderá dispensar ou reduzir as honras milita‑
res e a presença das autoridades previstas nos §§ 1º, 2º e 4º do artigo 59.
Art. 62. Caberá ao Cerimonial do Ministério das Relações Exte‑
riores elaborar o projeto do programa das visitas oficiais do Presidente
da República e do Ministro de Estado das Relações Exteriores ao
estrangeiro.
Art. 63. Quando em visita oficial a um Estado ou a um Território,
o Vice‑Presidente da República, o Presidente do Congresso Nacional,
o Presidente da Câmara dos Deputados e o Presidente do Supremo Tri‑
bunal Federal serão recebidos, à chegada, pelo Governador, conforme
o caso, pelo Vice‑Governador, pelo Presidente do Poder Legislativo
ou pelo Presidente do Poder Judiciário estaduais.
Art. 64. A comunicação de visitas oficiais de Chefes de Missão
diplomática acreditados junto ao Governo brasileiro aos Estados da
União e Territórios deverá ser feita aos respectivos Cerimoniais pelo
Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores, que também for‑
necerá os elementos do programa a ser elaborado.
Art. 65. O Governador do Estado ou Território far‑se‑á representar
à chegada do Chefe de Missão diplomática estrangeira em visita oficial.
Art. 66. O Chefe de Missão diplomática estrangeira, quando em
viagem oficial, visitará o Governador, o Vice‑Governador, os Presi‑
dentes da Assembléia Legislativa e do Tribunal de Justiça e demais
autoridades que desejar.

DAS VISITAS DE CHEFES DE ESTADO ESTRANGEIROS
Art. 67. As visitas de Chefes de Estado estrangeiro ao Brasil co‑
meçarão, oficialmente, sempre que possível, na Capital Federal.
Art. 68. Na Capital Federal, a visita oficial de Chefe de Estado
estrangeiro ao Brasil iniciar‑se‑á com o recebimento do visitante pelo
Presidente da República. Comparecerão ao desembarque as seguintes
autoridades: Vice‑Presidente da República, Decano do Corpo Diplomá‑
tico, Chefe da Missão do país do visitante, Ministros de Estado, Chefe
do Gabinete Militar da Presidência da República, Chefe do Gabinete
Civil da Presidência da República, Chefe do Serviço Nacional de In‑
formações, Chefe do Estado‑Maior das Forças Armadas, Governador
do Distrito Federal, Secretário Geral de Política Exterior do Ministério
das Relações Exteriores, Chefes dos Estados Maiores da Armada, do
Exército, e da Aeronáutica, Comandante Naval de Brasília, Coman‑
dante Militar do Planalto, Secretário Geral Adjunto para Assuntos
que incluem os do país do visitante, Comandante da VI Zona Aérea,
Diretor Geral do Departamento de Polícia Federal, Chefe da Divisão
política que trata de assuntos do país do visitante, além de todos os
acompanhantes brasileiros do visitante, o Chefe do Cerimonial da
Presidência da República, os membros da comitiva e os funcionários
diplomáticos da Missão do país do visitante.
Parágrafo único. Vindo o Chefe de Estado acompanhado de Sua
Senhora, o Presidente da República e as autoridades acima indicadas
far‑se‑ão acompanhar das respectivas Senhoras.
Art. 69. Nas visitas aos Estados e Territórios, será o Chefe de Es‑
tado estrangeiro recebido, no local de desembarque, pelo Governador,
pelo Vice‑Governador, pelos Presidentes da Assembléia Legislativa
e do Tribunal de Justiça, pelo Prefeito Municipal e pelas autoridades
militares previstas no § lº do artigo 59, além do Decano do Corpo
Consular, do Cônsul do país do visitante e das altas autoridades civis
e militares especialmente convidadas.

CAPÍTULO VI
DA CHEGADA DOS CHEFES DE MISSÃO DIPLOMÁTICA
E ENTREGA DE CREDENCIAIS
Art. 70. Ao chegar ao Aeroporto da Capital Federal, o novo Chefe
de Missão será recebido pelo Introdutor Diplomático do Ministro de
Estado das Relações Exteriores.
§ 1º O Encarregado de Negócios pedirá ao Cerimonial do Minis‑
tério das Relações Exteriores dia e hora para a primeira visita ao novo
Chefe de Missão ao Ministro de Estado das Relações Exteriores.
§ 2º Ao visitar o Ministro de Estado das Relações Exteriores, o
novo Chefe de Missão solicitará a audiência de estilo com o Presidente
da República para a entrega de suas credenciais e, se for o caso, da Re‑
vocatória de seu antecessor. Nessa visita, o novo Chefe de Missão dei‑
xará em mãos do Ministro de Estado a cópia figurada das Credenciais.
§ 3º Após a primeira audiência com o Ministro de Estado das Re‑
lações Exteriores, o novo Chefe de Missão visitará, em data marcada
pelo Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores, o Secretário
Geral de Política Exterior, o Secretário Geral Adjunto da área do país
que representa e outros Chefes de Departamento.
§ 4º Por intermédio do Cerimonial do Ministério das Relações
Exteriores, o novo Chefe de Missão solicitará data para visitar o
Vice‑Presidente da República, o Presidente do Congresso Nacional,
o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Supremo
Tribunal Federal, os Ministros de Estado e o Governador do Distrito
Federal. Poderão igualmente ser marcadas audiências com outras altas
autoridades federais.
Art. 71. No dia e hora marcados para a audiência solene com o
Presidente da República, o Introdutor Diplomático conduzirá, em carro
do Estado, o novo Chefe de Missão, de sua residência, até o Palácio

do Planalto. Serão, igualmente, postos à disposição dos membros da
Missão Diplomática carros de Estado.
§ 1º Dirigindo‑se ao Palácio Presidencial, os carros dos membros
da Missão diplomática precederão o do Chefe de Missão.
§ 2º O Chefe de Missão subirá a rampa, tendo, à direita, o Introdu‑
tor Diplomático e, à esquerda, o membro mais antigo de sua Missão;
os demais membros da Missão serão dispostos em grupos de três, atrás
dos primeiros.
§ 3º A porta do Palácio Presidencial, o Chefe de Missão será
recebido pelo Chefe do Cerimonial da Presidência e por um Ajudan‑
te‑de‑Ordens do Presidente da República, os quais o conduzirão ao
Salão Nobre.
§ 4° Em seguida, o Chefe do Cerimonial da Presidência da Re‑
pública entrará, sozinho, no Salão de Credenciais, onde se encontra o
Presidente da República, ladeado, à direita, pelo Chefe do Gabinete
Militar da Presidência da República, e, à esquerda, pelo Ministro de
Estado das Relações Exteriores e pelo Chefe do Gabinete Civil da
Presidência da República, e pedirá permissão para introduzir o novo
Chefe de Missão.
§ 5º Quando o Chefe de Missão for Embaixador, os membros dos
Gabinetes Militar e Civil da Presidência da República estarão presentes
e serão colocados, respectivamente, por ordem de precedência, à direita
e à esquerda do Salão de Credenciais.
§ 6º Quando o Chefe de Missão for Enviado Extraordinário e
Ministro Plenipotenciário, estarão presentes somente as autoridades
mencionadas no § 4º.
§ 7º Ladeado, à direita, pelo Chefe do Cerimonial da Presidência e, a
esquerda, pelo Ajudante‑de‑Ordens do Presidente da República, o Che‑
fe de Missão penetrará no recinto, seguido do Introdutor Diplomático e

dos membros da Missão. À entrada do Salão de Credenciais, deter‑se‑á
para saudar o Presidente da República com leve inclinação de cabeça.
§ 8º Aproximando‑se do ponto em que se encontrar o Presidente
da República, o Chefe de Missão, ao deter‑se, fará nova saudação, após
o que o Chefe do Cerimonial da Presidência da República se adian‑
tará e fará a necessária apresentação. Em seguida, o Chefe de Missão
apresentará as Cartas Credenciais ao Presidente da República, que as
passará às mãos do Ministro de Estado das Relações Exteriores. Não
haverá discursos.
§ 9° O Presidente da República convidará o Chefe de Missão a
sentar‑se e com ele conversar.
§ 10. Terminada a palestra por iniciativa do Presidente da Re‑
pública, o Chefe de Missão cumprimentará o Ministro de Estado das
Relações Exteriores e será apresentado pelo Presidente da República
ao Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República e ao Chefe
do Gabinete Civil da Presidência da República.
§ 11. Em seguida, o Chefe de Missão apresentará o pessoal de sua
comitiva; cada um dos membros da Missão se adiantará, será apresen‑
tado e voltará à posição anterior.
§ 12. Findas as apresentações, o Chefe de Missão se despedirá
do Presidente da República e se retirará precedido pelos membros da
Missão e pelo Introdutor Diplomático e acompanhado do Chefe do
Cerimonial da Presidência e do Ajudante‑de‑Ordens do Presidente da
República. Parando no fim do Salão, todos se voltarão para cumpri‑
mentar o Presidente da República com novo aceno de cabeça.
§ 13. Quando chegar ao topo da rampa, ouvir‑se‑ão os dois Hinos
Nacionais.
§ 14. O Chefe de Missão, o Chefe do Cerimonial da Presidência e
o Ajudante‑de‑Ordens do Presidente da República descerão a rampa,

dirigindo‑se à testa da Guarda de Honra onde se encontra o Coman‑
dante, que convidará o Chefe de Missão a passá‑la em revista. O Chefe
do Cerimonial da Presidência e o Ajudante‑de‑Ordens do Presidente
da República passarão por trás da Guarda de Honra, enquanto os
membros da Missão e o Introdutor Diplomático se encaminharão para
o segundo automóvel.
§ 15. O Chefe de Missão, ao passar em revista a Guarda de Honra,
cumprimentará de cabeça a Bandeira Nacional, conduzida pela tropa,
e despedir‑se‑á do Comandante, na cauda da Guarda de Honra, sem
apertar‑lhe a mão.
§ 16. Terminada a cerimônia, o Chefe de Missão se despedirá
do Chefe do Cerimonial da Presidência e do Ajudante‑de‑Ordens do
Presidente da República, entrando no primeiro automóvel, que o con‑
duzirá, na frente do cortejo, à sua residência onde cessam as funções
do Introdutor Diplomático.
§ 17. O Chefe do Cerimonial da Presidência da República fixará
o traje para a cerimônia de apresentação de Cartas Credenciais, após
consulta ao Presidente da República.
§ 18. O Diário Oficial publicará a notícia da apresentação de
Cartas Credenciais.
Art. 72. Os Encarregados de Negócios serão recebidos pelo Mi‑
nistro de Estado das Relações Exteriores em audiência, na qual farão
entrega das Cartas de Gabinete, que os acreditam.
Art. 73. O novo Chefe de Missão solicitará, por intermédio do
Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores, que sejam marca‑
dos dia e hora para que a sua esposa visite a Senhora do Presidente da
República, não estando essa visita sujeita a protocolo especial.

CAPÍTULO VII
DO FALECIMENTO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Art. 74. Falecendo o Presidente da República, o seu substituto
legal, logo que assumir o cargo, assinará decreto de luto oficial por
oito dias.
Art. 75. O Ministério da Justiça fará as necessárias comunicações
aos Governadores dos Estados da União, do Distrito Federal e dos Ter‑
ritórios, no sentido de ser executado o decreto de luto, encerrado o expe‑
diente nas repartições públicas e fechado o comércio no dia do funeral.

Art. 76. O Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores fará
as devidas comunicações às Missões diplomáticas acreditadas junto
ao Governo brasileiro, às Missões diplomáticas e Repartições consu‑
lares de carreira brasileiras no exterior e às Missões brasileiras junto
a Organismos Internacionais.
Art. 77. O Chefe do Cerimonial da Presidência da República
providenciará a ornamentação fúnebre do Salão de Honra do Palácio
Presidencial, transformado em câmara ardente.
DAS HONRAS FÚNEBRES
Art. 78. O Chefe do Cerimonial coordenará a execução das ceri‑
mônias fúnebres.
Art. 79. As honras fúnebres serão prestadas de acordo com o
cerimonial militar.
Art. 80. Transportado o corpo para a câmara ardente, terá início a
visitação oficial e pública, de acordo com o que for determinado pelo
Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores.

DO FUNERAL
Art. 81. As cerimônias religiosas serão realizadas na câmara arden‑
te por Ministro da religião do Presidente falecido, depois de terminada
a visitação pública.
Art. 82. Em dia e hora marcados para o funeral, em presença de
Chefes de Estado estrangeiros, dos Chefes dos Poderes da Nação, do
Decano do Corpo Diplomático, dos Representantes especiais dos Che‑
fes de Estado estrangeiros designados para as cerimônias e das altas
autoridades da República, o Presidente da República, em exercício,
fechará a urna funerária.
Parágrafo único. A seguir, o Chefe do Gabinete Militar da Pre‑
sidência da República e o Chefe do Gabinete Civil da Presidência da
República cobrirão a urna com o Pavilhão Nacional.
Art. 83. A urna funerária será conduzida da câmara ardente para
a carreta por praças das Forças Armadas.
DA ESCOLTA
Art. 84. A escolta será constituída de acordo com o cerimonial militar.
DO CORTEJO
Art. 85. Até a entrada do cemitério, o cortejo será organizado da
seguinte forma:
Carreta funerária;
Carro do Ministro da religião do finado
(Se assim for a vontade da família);
Carro do Presidente da República, em exercício;
Carro da família;
‑ Carros de Chefes de Estado estrangeiros;
‑ Carro do Decano do Corpo Diplomático;
‑ Carro do Presidente do Congresso Nacional;

‑ Carro do Presidente da Câmara dos Deputados;
‑ Carro do Presidente do Supremo Tribunal Federal;
‑ Carros dos Representantes Especiais dos Chefes de Estado Es‑
trangeiros designados para as cerimônias;
Carro do Ministro de Estado das Relações Exteriores;
Carros dos demais Ministros de Estado;
Carros do Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República,
do Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, do Chefe do
Estado‑Maior das Forças Armadas;
Carros dos Governadores do Distrito Federal, dos Estados da
União e dos Territórios;
Carros dos membros dos Gabinetes Militar e Civil da Presidência
da República.
§ 1º Ao chegar ao cemitério, os acompanhantes deixarão seus
automóveis e farão o cortejo a pé. A urna será retirada da carreta por
praças das Forças Armadas que a levarão ao local do sepultamento.
§ 2º Aguardarão o féretro, junto à sepultura, os Chefes de Missão
diplomática acreditados junto ao Governo brasileiro e altas autorida‑
des civis e militares, que serão colocados, segundo a Ordem Geral de
Precedência, pelo Chefe do Cerimonial.
Art. 86. O traje será previamente indicado pelo Chefe
do Cerimonial.
Art. 87. Realizando‑se o sepultamento fora da Capital da Repú‑
blica, o mesmo cerimonial será observado até o ponto de embarque
do féretro.
Parágrafo único. Acompanharão os despojos autoridades especial‑
mente indicadas pelo Governo Federal, cabendo ao Governo do Estado
da União ou do Território, onde vier a ser efetuado o sepultamento,
realizar o funeral com a colaboração das autoridades federais.

CAPÍTULO VIII
DO FALECIMENTO DE AUTORIDADES
Art. 88. No caso de falecimento de autoridades civis ou militares,
o Governo poderá decretar as honras fúnebres a serem prestadas, não
devendo o prazo de luto ultrapassar três dias.
CAPÍTULO IX
DO FALECIMENTO DE CHEFE DE ESTADO ESTRANGEIRO
Art. 89. Falecendo o Chefe de Estado de um país com represen‑
tação diplomática no Brasil e recebida pelo Ministro de Estado das
Relações Exteriores a comunicação oficial desse fato, o Presidente da
República apresentará pêsames ao Chefe da Missão, por intermédio
do Chefe do Cerimonial da Presidência da República.
§ 1º O Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores providen‑
ciará para que sejam enviadas mensagens telegráficas de pêsames, em
nome do Presidente da República, ao sucessor e à família do falecido.
§ 2º O Ministro de Estado das Relações Exteriores enviará
pêsames, por telegrama, ao Ministro das Relações Exteriores do
referido país e visitará, por intermédio do Introdutor Diplomático, o
Chefe da Missão.
§ 3º O Chefe da Missão brasileira acreditado no país enlutado
apresentará condolências em nome do Governo e associar‑se‑á às ma‑
nifestações de pesar que nele se realizarem. A critério do Presidente da
República, poderá ser igualmente designado um Representante Especial
ou uma Missão Extraordinária para assistir às exéquias.
§ 4° O decreto de luto oficial será assinado na pasta da Justiça, a
qual fará as competentes comunicações aos Governadores de Estado
da União e dos Territórios. O Ministério das Relações Exteriores fará
a devida comunicação às Missões diplomáticas brasileiras no exterior.

§ 5º A Missão diplomática brasileira no país do Chefe de Estado
falecido poderá hastear a Bandeira Nacional a meio pau, independente‑
mente do recebimento da comunicação de que trata o parágrafo anterior.
CAPÍTULO X
DO FALECIMENTO DO CHEFE DE MISSÃO DIPLOMÁTICA
ESTRANGEIRA
Art. 90. Falecendo no Brasil um Chefe de Missão diplomática
acreditado junto ao Governo brasileiro o Ministério das Relações
Exteriores comunicará o fato, por telegrama, ao representante diplo‑
mático brasileiro no país do finado, instruindo‑o a apresentar pêsames
ao respectivo Governo. O Chefe do Cerimonial concertará com o De‑
cano do Corpo Diplomático e com o substituto imediato do falecido
as providências relativas ao funeral.
§ 1° Achando‑se no Brasil a família do finado, o Chefe do Ce‑
rimonial da Presidência da República e o Introdutor Diplomático
deixarão em sua residência, cartões de pêsames, respectivamente,
em nome do Presidente da República e do Ministro de Estado das
Relações Exteriores.
§ 2º Quando o Chefe de Missão for Embaixador, o Presidente da
República comparecerá à câmara mortuária ou enviará representante.
§ 3° A saída do féretro, estarão presentes o Representante do Pre‑
sidente da República, os Chefes de Missões diplomáticas estrangeiras,
o Ministro de Estado das Relações Exteriores e o Chefe do Cerimonial.
§ 4° O caixão será transportado para o carro fúnebre por praças
das Forças Armadas.
§ 5° O cortejo obedecerá à seguinte precedência:
Escolta fúnebre;
Carro fúnebre;
Carro do Ministro da religião do finado;

Carro da família;
Carro do Representante do Presidente da República;
Carro do Decano do Corpo Diplomático;
Carros dos Embaixadores estrangeiros acreditados perante o Pre‑
sidente da República;
Carros de Ministros de Estado;
Carros dos Enviados Extraordinários e Ministros Plenipotenciários
acreditados junto ao Governo brasileiro;
Carro do substituto do Chefe de Missão falecido;
Carro dos Encarregados de Negócios Estrangeiros;
Carros do pessoal da Missão diplomática estrangeira enlutada.
§ 6° O traje da cerimônia será fixado pelo Chefe do Cerimonial.
Art. 91. Quando o Chefe de Missão diplomática não for sepultado
no Brasil, o Ministro das Relações Exteriores, com anuência da família
do finado, mandará celebrar ofício religioso, para o qual serão convi‑
dados os Chefes de Missão diplomática acreditados junto ao Governo
brasileiro e altas autoridades da República.
Art. 92. As honras fúnebres serão prestadas de acordo com o
cerimonial militar.
Art. 93. Quando falecer, no exterior, um Chefe de Missão diplo‑
mática acreditado no Brasil, o Presidente da República e o Ministro
das Relações Exteriores enviarão, por intermédio do Cerimonial do
Ministério das Relações Exteriores, mensagens telegráficas de pêsa‑
mes, respectivamente, ao Chefe de Estado e ao Ministro das Relações
Exteriores do país do finado, e instruções telegráficas ao representante
diplomático nele acreditado para apresentar, em nome do Governo
brasileiro, condolências à família enlutada. O Introdutor Diplomático,
em nome do Ministro de Estado das Relações Exteriores, apresentará
pêsames ao Encarregado de Negócios do mesmo país.

CAPÍTULO XII
DAS CONDECORAÇÕES
Art. 94. Em solenidades promovidas pelo Governo da União só
poderão ser usadas condecorações e medalhas conferidas pelo Go‑
verno federal, ou condecorações e medalhas conferidas por Governos
estrangeiros.
Parágrafo único. Os militares usarão as condecorações estabele‑
cidas pelos regulamentos de cada Força Armada.

