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Apresentação
A Editora Rideel, reconhecida no mercado editorial pela excelência de seus Vade Mecuns, apresenta a 30a edição do
VADE MECUM ACADÊMICO DE DIREITO.
Sempre pensando em como facilitar ainda mais a pesquisa do leitor a capa traz um guia referencial de pesquisa sobre a
obra. Assim, basta verificar na capa a norma que deseja consultar e localizá‑la nas tarjas laterais.
Seu formato e projeto gráfico abrangem praticidade e modernidade, facilitando o manuseio e a consulta aos temas.
A noção e a importância do Vade Mecum podem ser expressas da seguinte forma:
“Vademecum, vade mecum ou vade‑mécum são variantes unidas pela etimologia latina vade (imperativo de vadere, ir),
cum, com, me, comigo, ou seja, aquele que vai comigo, está sempre comigo. Por volta de 1690, a expressão denominava
o livro inseparável de uma pessoa; mais tarde, o livro que resumia as noções básicas de uma ciência, ou de uma arte, por
isso companhia indispensável para seu proprietário (ALAIN, Rey (Org.). Dictionnaire Historique de la Langue Française. Paris:
Dictionnaires Le Robert, 1992. v. 2, p. 2.207).” (Marcus Cláudio Acquaviva)
Ainda, a obra mantém os diversos facilitadores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Índice Cronológico Geral
Índices Sistemático e Alfabético‑Remissivo para cada Código
Índices por Assuntos da Legislação Complementar
Notas remissivas objetivas e diretas a outros artigos, diplomas legais e súmulas
Atualizações de 2019 e 2020 em destaque
Indicação para todas as novas normas inseridas no livro
Indicação do número dos artigos no cabeçalho dos Códigos
Legislação organizada por matéria (Geral, Previdenciária, Administrativa, Financeira, Ambiental e Internacional)
Indicação das leis no cabeçalho da Legislação Complementar
Tarjas laterais coloridas acompanhando a indicação da capa
Fitas coloridas marcadoras de páginas

Visando garantir a melhor experiência possível para o leitor, a Editora Rideel disponibiliza, gratuitamente, as atualizações
publicadas no DOU e DJe, até 31-10-2020, que afetem o conteúdo veiculado nesta edição, com a mesma diagramação da
página do livro, em seu site www.apprideel.com.br. Para ter acesso basta se cadastrar.
Esta Editora, sempre empenhada em aprimorar seus livros, permanece receptiva às críticas e sugestões pelo e‑mail:
sac@rideel.com.br.
O Editor
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despesas com o Poder Legislativo Municipal .. .......................................................................................................................................................
26, de 14 de fevereiro de 2000 – Altera a redação do artigo 6o da Constituição Federal...........................................................................................
27, de 21 de março de 2000 – Acrescenta o artigo 76 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo a desvinculação de arrecadação
de impostos e contribuições sociais da União.......................................................................................................................................................
28, de 25 de maio de 2000 – Dá nova redação ao inciso XXIX, do artigo 7o e revoga o artigo 233 da Constituição Federal..........................................
29, de 13 de setembro de 2000 – Altera os artigos 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde...................................
30, de 13 de setembro de 2000 – Altera a redação do artigo 100 da Constituição Federal e acrescenta o artigo 78 ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, referente ao pagamento de precatórios judiciários.............................................................................................................................
31, de 14 de dezembro de 2000 – Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzindo artigos que criam o Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza......................................................................................................................................................................................
32, de 11 de setembro de 2001 – Altera dispositivos dos arts. 48, 57, 61, 62, 64, 66, 84, 88 e 246 da Constituição Federal, e dá outras providências..
33, de 11 de dezembro de 2001 – Altera os arts. 149, 155 e 177 da Constituição Federal.. ......................................................................................
34, de 13 de dezembro de 2001 – Dá nova redação à alínea c do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal......................................................
35, de 20 de dezembro de 2001 – Dá nova redação ao art. 53 da Constituição Federal............................................................................................
36, de 28 de maio de 2002 – Dá nova redação ao art. 222 da Constituição Federal, para permitir a participação de pessoas jurídicas no capital social
de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nas condições que especifica......................................................................
37, de 12 de junho de 2002 – Altera os arts. 100 e 156 da Constituição Federal e acrescenta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias................................................................................................................................................................................
38, de 12 de junho de 2002 – Acrescenta o art. 89 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incorporando os Policiais Militares do extinto
Território Federal de Rondônia aos Quadros da União...........................................................................................................................................
39, de 19 de dezembro de 2002 – Acrescenta o art. 149‑A à Constituição Federal (instituindo contribuição para custeio do serviço de iluminação
pública nos Municípios e no Distrito Federal).......................................................................................................................................................
40, de 29 de maio de 2003 – Altera o inciso V do art. 163 e o art. 192 da Constituição Federal, e o caput do art. 52 do Ato das Disposições Constitu‑
cionais Transitórias............................................................................................................................................................................................
41, de 19 de dezembro de 2003 – Modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201 da Constituição Federal, revoga o inciso IX do § 3o do art. 142 da
Constituição Federal e dispositivos da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, e dá outras providências.......................................
42, de 19 de dezembro de 2003 – Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências..............................................................................
43, de 15 de abril de 2004 – Altera o art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, prorrogando, por 10 (dez) anos, a aplicação, por
parte da União, de percentuais mínimos do total dos recursos destinados à irrigação nas Regiões Centro‑Oeste e Nordeste........................................
44, de 30 de junho de 2004 – Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências....................................................................................
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• 45, de 8 de dezembro de 2004 – Altera dispositivos dos arts. 5o, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125,
126, 127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição Federal, e acrescenta os arts. 103‑A, 103‑B, 111‑A e 130‑A, e dá outras providências........................
• 46, de 5 de maio de 2005 – Altera o inciso IV do art. 20 da Constituição Federal.. ...................................................................................................
• 47, de 5 de julho de 2005 – Altera os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal, para dispor sobre a previdência social, e dá outras providências. . .
• 48, de 10 de agosto de 2005 – Acrescenta o § 3o ao art. 215 da Constituição Federal, instituindo o Plano Nacional de Cultura...................................
• 49, de 8 de fevereiro de 2006 – Altera a redação da alínea b e acrescenta alínea c ao inciso XXIII do caput do art. 21 e altera a redação do inciso V
do caput do art. 177 da Constituição Federal para excluir do monopólio da União a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos de
meia‑vida curta, para usos médicos, agrícolas e industriais....................................................................................................................................
• 50, de 14 de fevereiro de 2006 – Modifica o art. 57 da Constituição Federal. . .........................................................................................................
• 51, de 14 de fevereiro de 2006 – Acrescenta os §§ 4o, 5 o e 6 o ao art. 198 da Constituição Federal............................................................................
• 52, de 8 de março de 2006 – Dá nova redação ao § 1o do art. 17 da Constituição Federal para disciplinar as coligações eleitorais...............................
• 53, de 19 de dezembro de 2006 – Dá nova redação aos arts. 7o, 23, 30, 206, 208, 211 e 212 da Constituição Federal e ao art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias................................................................................................................................................................................
• 54, de 20 de setembro de 2007 – Dá nova redação à alínea c do inciso I do art. 12 da Constituição Federal e acrescenta art. 95 ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, assegurando o registro nos consulados de brasileiros nascidos no estrangeiro...............................................................
• 55, de 20 de setembro de 2007 – Altera o art. 159 da Constituição Federal, aumentando a entrega de recursos pela União ao Fundo de Participação
dos Municípios. . ................................................................................................................................................................................................
• 56, de 20 de dezembro de 2007 – Prorroga o prazo previsto no caput do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras pro‑
vidências..........................................................................................................................................................................................................
• 57, de 18 de dezembro de 2008 – Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para convalidar os atos de criação, fusão,
incorporação e desmembramento de Municípios..................................................................................................................................................
• 58, de 23 de setembro de 2009 – Altera a redação do inciso IV do caput do art. 29 e do art. 29‑A da Constituição Federal, tratando das disposições
relativas à recomposição das Câmaras Municipais.. ...............................................................................................................................................
• 59, de 11 de novembro de 2009 – Acrescenta § 3o ao art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para reduzir, anualmente, a partir do
exercício de 2009, o percentual da Desvinculação das Receitas da União incidente sobre os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do
ensino de que trata o art. 212 da Constituição Federal, dá nova redação aos incisos I e VII do art. 208, de forma a prever a obrigatoriedade do ensino
de quatro a dezessete anos e ampliar a abrangência dos programas suplementares para todas as etapas da educação básica, e dá nova redação ao
§ 4 o do art. 211 e ao § 3 o do art. 212 e ao caput do art. 214, com a inserção neste dispositivo de inciso VI. . ..............................................................
• 60, de 11 de novembro de 2009 – Altera o art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para dispor sobre o quadro de servidores civis
e militares do ex‑Território Federal de Rondônia...................................................................................................................................................
• 61, de 11 de novembro de 2009 – Altera o art. 103‑B da Constituição Federal, para modificar a composição do Conselho Nacional de Justiça.............
• 62, de 9 de dezembro de 2009 – Altera o art. 100 da Constituição Federal e acrescenta o art. 97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
instituindo regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios......................................................................
• 63, de 4 de fevereiro de 2010 – Altera o § 5 o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre piso salarial profissional nacional e diretrizes para
os Planos de Carreira de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias.. ..............................................................................
• 64, de 4 de fevereiro de 2010 – Altera o art. 6o da Constituição Federal, para introduzir a alimentação como direito social. . .......................................
• 65, de 13 de julho de 2010 – Altera a denominação do Capítulo VII do Título VIII da Constituição Federal e modifica o seu art. 227, para cuidar dos
interesses da juventude. . ....................................................................................................................................................................................
• 66, de 13 de julho de 2010 – Dá nova redação ao § 6o do art. 226 da Constituição Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo
divórcio, suprimindo o requisito de prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano ou de comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos. . ..
• 67, de 22 de dezembro de 2010 – Prorroga, por tempo indeterminado, o prazo de vigência do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.. .............
• 68, de 21 de dezembro de 2011 – Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.....................................................................
• 69, de 29 de março de 2012 – Altera os arts. 21, 22 e 48 da Constituição Federal, para transferir da União para o Distrito Federal as atribuições de
organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal..................................................................................................................................
• 70, de 29 de março de 2012 – Acrescenta art. 6o‑A à Emenda Constitucional n o 41, de 2003, para estabelecer critérios para o cálculo e a correção
dos proventos da aposentadoria por invalidez dos servidores públicos que ingressaram no serviço público até a data da publicação daquela Emenda
Constitucional.. .................................................................................................................................................................................................
• 71, de 29 de novembro de 2012 – Acrescenta o art. 216‑A à Constituição Federal para instituir o Sistema Nacional de Cultura. . .................................
• 72, de 3 de abril de 2013 – Altera a redação do parágrafo único do art. 7o da Constituição Federal para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas
entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais.......................................................................................................
• 73, de 6 de junho de 2013 – Cria os Tribunais Regionais Federais da 6a, 7 a, 8 a e 9 a Regiões. . .....................................................................................
• 74, de 6 agosto de 2013 – Altera o art. 134 da Constituição Federal......................................................................................................................
• 75, de 15 de outubro de 2013 – Acrescenta a alínea e ao inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, instituindo imunidade tributária sobre os
fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral
interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham............................................................
• 76, de 28 de novembro de 2013 – Altera o § 2o do art. 55 e o § 4 o do art. 66 da Constituição Federal, para abolir a votação secreta nos casos de perda
de mandato de Deputado ou Senador e de apreciação de veto..............................................................................................................................
• 77, de 11 de fevereiro de 2014 – Altera os incisos II, III e VIII do § 3o do art. 142 da Constituição Federal, para estender aos profissionais de saúde das
Forças Armadas a possibilidade de cumulação de cargo a que se refere o art. 37, inciso XVI, alínea c........................................................................
• 78, de 14 de maio de 2014 – Acrescenta art. 54‑A ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para dispor sobre indenização devida aos
seringueiros de que trata o art. 54 desse Ato.......................................................................................................................................................
• 79, de 27 de maio de 2014 – Altera o art. 31 da Emenda Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998, para prever a inclusão, em quadro em extinção
da Administração Federal, de servidores e policiais militares admitidos pelos Estados do Amapá e de Roraima, na fase de instalação dessas unidades
federadas, e dá outras providências....................................................................................................................................................................
• 80, de 4 de junho de 2014 – Altera o Capítulo IV – Das Funções Essenciais à Justiça, do Título IV – Da Organização dos Poderes, e acrescenta artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal...........................................................................................................
• 81, de 5 de junho de 2014 – Dá nova redação ao art. 243 da Constituição Federal..................................................................................................
• 82, de 16 de julho de 2014 – Inclui o § 10 ao art. 144 da Constituição Federal, para disciplinar a segurança viária no âmbito dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios....................................................................................................................................................................................
• 83, de 5 de agosto de 2014 – Acrescenta o art. 92‑A ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.. ....................................................
• 84, de 2 de dezembro de 2014 – Altera o art. 159 da Constituição Federal para aumentar a entrega de recursos pela União para o Fundo de Participação
dos Municípios. . ................................................................................................................................................................................................
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• 85, de 26 de fevereiro de 2015 – Altera e adiciona dispositivos na Constituição Federal para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia
e inovação........................................................................................................................................................................................................
• 86, de 17 de março de 2015 – Altera os arts. 165, 166 e 198 da Constituição Federal, para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária
que especifica...................................................................................................................................................................................................
• 87, de 16 de abril de 2015 – Altera o § 2 o do art. 155 da Constituição Federal e inclui o art. 99 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
para tratar da sistemática de cobrança do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação incidente sobre as operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contri‑
buinte ou não do imposto, localizado em outro Estado.........................................................................................................................................
• 88, de 7 de maio de 2015 – Altera o art. 40 da Constituição Federal, relativamente ao limite de idade para a aposentadoria compulsória do servidor
público em geral, e acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.................................................................................
• 89, de 15 de setembro de 2015 – Dá nova redação ao art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ampliando o prazo em que a União
deverá destinar às Regiões Centro‑Oeste e Nordeste percentuais mínimos dos recursos destinados à irrigação. . .........................................................
• 90, de 15 de setembro de 2015 – Dá nova redação ao art. 6o da Constituição Federal, para introduzir o transporte como direito social.. ......................
• 91, de 18 de fevereiro de 2016 – Altera a Constituição Federal para estabelecer a possibilidade, excepcional e em período determinado, de desfiliação
partidária, sem prejuízo do mandato...................................................................................................................................................................
• 92, de 12 de julho de 2016 – Altera os arts. 92 e 111‑A da Constituição Federal, para explicitar o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do Poder
Judiciário, alterar os requisitos para o provimento dos cargos de Ministros daquele Tribunal e modificar‑lhe a competência........................................
• 93, de 8 setembro de 2016 – Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para prorrogar a desvinculação de receitas da União e estabelecer
a desvinculação de receitas dos Estados, Distrito Federal e Municípios. . ..................................................................................................................
• 94, de 15 de dezembro de 2016 – Altera o art. 100 da Constituição Federal, para dispor sobre o regime de pagamento de débitos públicos decorrentes
de condenações judiciais; e acrescenta dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir regime especial de pagamento
para os casos em mora. . .....................................................................................................................................................................................
• 95, de 15 de dezembro de 2016 – Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, e dá outras providências...
• 96, de 6 de junho de 2017 – Acrescenta § 7o ao art. 225 da Constituição Federal para determinar que práticas desportivas que utilizem animais não
são consideradas cruéis, nas condições que especifica..........................................................................................................................................
• 97, de 4 de outubro de 2017 – Altera a Constituição Federal para vedar as coligações partidárias nas eleições proporcionais, estabelecer normas sobre
acesso dos partidos políticos aos recursos do fundo partidário e ao tempo de propaganda gratuito no rádio e na televisão e dispor sobre regras de
transição..........................................................................................................................................................................................................
• 98, de 6 de dezembro de 2017 – Altera o art. 31 da Emenda Constitucional n o 19, de 4 de junho de 1998, para prever a inclusão, em quadro em extinção
da administração pública federal, de servidor público, de integrante da carreira de policial, civil ou militar, e de pessoa que haja mantido relação ou
vínculo funcional, empregatício, estatutário ou de trabalho com a administração pública dos ex‑Territórios ou dos Estados do Amapá ou de Roraima,
inclusive suas prefeituras, na fase de instalação dessas unidades federadas, e dá outras providências.. ......................................................................
• 99, de 14 de dezembro de 2017 – Altera o art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir novo regime especial de paga‑
mento de precatórios, e os arts. 102, 103 e 105 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias........................................................................
• 100, de 26 de junho de 2019 – Altera os arts. 165 e 166 da Constituição Federal para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária
proveniente de emendas de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal. . ........................................................................................
• 101, de 3 de julho de 2019 – Acrescenta § 3o ao art. 42 da Constituição Federal para estender aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios o direito à acumulação de cargos públicos prevista no art. 37, inciso XVI.. ...............................................................................................
• 102, de 26 de setembro de 2019 – Dá nova redação ao art. 20 da Constituição Federal e altera o art. 165 da Constituição Federal e o art. 107 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.. .......................................................................................................................................................
• 103, de 12 de setembro de 2019 – Altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias...........................
• 104, de 4 de dezembro de 2019 – Altera o inciso XIV do caput do art. 21, o § 4 o do art. 32 e o art. 144 da Constituição Federal, para criar as polícias
penais federal, estaduais e distrital.....................................................................................................................................................................
• 105, de 12 de dezembro de 2019 – Acrescenta o art. 166‑A à Constituição Federal, para autorizar a transferência de recursos federais a Estados, ao
Distrito Federal e a Municípios mediante emendas ao projeto de lei orçamentária anual.. .........................................................................................
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1, de 1 o de março de 1994 – Acrescenta os artigos 71, 72 e 73 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias...................................................
2, de 7 de junho de 1994 – Dá nova redação ao artigo 50, caput e § 2o, da Constituição Federal..............................................................................
3, de 7 de junho de 1994 – Altera a alínea c do inciso I, a alínea b do inciso II, o § 1 o e o inciso II do § 4 o do artigo 12 da Constituição Federal.............
4, de 7 de junho de 1994 – Dá nova redação ao § 9o do artigo 14 da Constituição Federal.......................................................................................
5, de 7 de junho de 1994 – Substitui a expressão “cinco anos” por “quatro anos” no artigo 82 da Constituição Federal............................................
6, de 7 de junho de 1994 – Acrescenta § 4o ao artigo 55 da Constituição Federal.. ..................................................................................................
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Leis Complementares
• 24, de 7 de janeiro de 1975 – Dispõe sobre os convênios para a concessão de isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias,
e dá outras providências....................................................................................................................................................................................
• 35, de 14 de março de 1979 – Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Excertos)...............................................................................
• 63, de 11 de janeiro de 1990 – Dispõe sobre critérios e prazos de crédito das parcelas do produto da arrecadação de impostos de competência dos
Estados e de transferências por estes recebidos, pertencentes aos Municípios, e dá outras providências....................................................................
• 64, de 18 de maio de 1990 – Estabelece, de acordo com o artigo 14, § 9 o, da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação e
determina outras providências............................................................................................................................................................................
• 70, de 30 de dezembro de 1991 – Institui contribuição para financiamento da Seguridade Social, eleva a alíquota da contribuição social sobre o lucro
das instituições financeiras e dá outras providências.............................................................................................................................................
• 73, de 10 de fevereiro de 1993 – Institui a Lei Orgânica da Advocacia‑Geral da União e dá outras providências.. ........................................................
• 75, de 20 de maio de 1993 – Dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União.. ...............................................
• 76, de 6 de julho de 1993 – Dispõe sobre o procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo de desapropriação de imóvel rural,
por interesse social, para fins de reforma agrária. . ................................................................................................................................................
• 78, de 30 de dezembro de 1993 – Disciplina a fixação do número de Deputados, nos termos do art. 45, § 1o, da Constituição Federal........................
• 80, de 12 de janeiro de 1994 – Organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua orga‑
nização nos Estados, e dá outras providências. . ....................................................................................................................................................
• 87, de 13 de setembro de 1996 – Dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências. . .............................................
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• 95, de 26 de fevereiro de 1998 – Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único
do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona.. .....................................................
• 97, de 9 de junho de 1999 – Dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. . ....................................
• 101, de 4 de maio de 2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.........
• 105, de 10 de janeiro de 2001 – Dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências...........................................
• 108, de 29 de maio de 2001 – Dispõe sobre a relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, suas autarquias, fundações, socie‑
dades de economia mista e outras entidades públicas e suas respectivas entidades fechadas de previdência complementar, e dá outras providências. . ..
• 109, de 29 de maio de 2001 – Dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar e dá outras providências..........................................................
• 116, de 31 de julho de 2003 – Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e
dá outras providências.......................................................................................................................................................................................
• 118, de 9 de fevereiro de 2005 – Altera e acrescenta dispositivos à Lei n o 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, e dispõe
sobre a interpretação do inciso I do art. 168 da mesma Lei....................................................................................................................................
• 123, de 14 de dezembro de 2006 – Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis nos 8.212
e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto‑Lei no 5.452, de 1 o de maio de 1943, da
Lei n o 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis nos 9.317, de 5 de dezembro de
1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999.............................................................................................................................................................
• 140, de 8 de dezembro de 2011 – Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal,
para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência
comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à
preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981...............................................................................
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• 12.810, de 15 de maio de 2013 – Dispõe sobre o parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de res‑
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penais correlatas e o procedimento criminal; altera o Decreto‑Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei no 9.034, de 3 de
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de juventude e o Sistema Nacional de Juventude – SINAJUVE................................................................................................................................
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• 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil.................................................................................................................................
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dá outras providências.......................................................................................................................................................................................
• 13.140, de 26 de junho de 2015 – Dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de
conflitos no âmbito da administração pública; altera a Lei no 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; e revoga
o § 2 o do art. 6 o da Lei n o 9.469, de 10 de julho de 1997. . .....................................................................................................................................
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feminina (Excertos)............................................................................................................................................................................................
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por veículo de comunicação social......................................................................................................................................................................
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da Criança e do Adolescente), o Decreto‑Lei n o 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto‑Lei n o 5.452, de 1 o de maio de 1943, a Lei n o 11.770, de 9 de setembro de 2008, e a Lei no 12.662, de 5 de junho de 2012......
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e 12.850, de 2 de agosto de 2013......................................................................................................................................................................
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• 13.334, de 13 de setembro de 2016 – Cria o Programa de Parcerias de Investimentos – PPI; altera a Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, e dá outras
providências.....................................................................................................................................................................................................
• 13.344, de 6 de outubro de 2016 – Dispõe sobre prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas e sobre medidas de atenção às
vítimas; altera a Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980, o Decreto‑Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), e o Decreto- Lei
n o 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); e revoga dispositivos do Decreto‑Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)...........
• 13.425, de 30 de março de 2017 – Estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos,
edificações e áreas de reunião de público; altera as Leis nos 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil; e
dá outras providências.......................................................................................................................................................................................
• 13.445, de 24 de maio de 2017 – Institui a Lei de Migração..................................................................................................................................
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• 13.460, de 26 de junho de 2017 – Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública.. ..
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de 20 de novembro de 1997, 11.124, de 16 de junho de 2005, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 10.257, de 10 de julho de 2001, 12.651, de 25 de
maio de 2012, 13.240, de 30 de dezembro de 2015, 9.636, de 15 de maio de 1998,8.036, de 11 de maio de 1990, 13.139, de 26 de junho de 2015,
11.483, de 31 de maio de 2007, e a 12.712, de 30 de agosto de 2012, a Medida Provisória no 2.220, de 4 de setembro de 2001, e os Decretos‑Leis
n os 2.398, de 21 de dezembro de 1987, 1.876, de 15 de julho de 1981, 9.760, de 5 de setembro de 1946, e 3.365, de 21 de junho de 1941; revoga
dispositivos da Lei Complementar no 76, de 6 de julho de 1993, e da Lei no 13.347, de 10 de outubro de 2016; e dá outras providências (Excertos). . ....
• 13.608, de 10 de janeiro de 2018 – Dispõe sobre o serviço telefônico de recebimento de denúncias e sobre recompensa por informações que auxiliem
nas investigações policiais; e altera o art. 4 o da Lei n o 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, para prover recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública
para esses fins. . .................................................................................................................................................................................................
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• 13.656, de 30 de abril de 2018 – Isenta os candidatos que especifica do pagamento de taxa de inscrição em concursos para provimento de cargo
efetivo ou emprego permanente em órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta da União...........................................................
• 13.675, de 11 de junho de 2018 – Disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, nos termos do § 7o do
art. 144 da Constituição Federal; cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS); institui o Sistema Único de Segurança Pública
(SUSP); altera a Lei Complementar no 79, de 7 de janeiro de 1994, a Lei n o 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, e a Lei no 11.530, de 24 de outubro de
2007; e revoga dispositivos da Lei no 12.681, de 4 de julho de 2012......................................................................................................................
• 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)..............................................................................................
• 13.775, de 20 de dezembro de 2018 – Dispõe sobre a emissão de duplicata sob a forma escritural; altera a Lei no 9.492, de 10 de setembro de 1997;
e dá outras providências....................................................................................................................................................................................
• 13.810, de 8 de março de 2019 – Dispõe sobre o cumprimento de sanções impostas por resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas,
incluída a indisponibilidade de ativos de pessoas naturais e jurídicas e de entidades, e a designação nacional de pessoas investigadas ou acusadas de
terrorismo, de seu financiamento ou de atos a ele correlacionados; e revoga a Lei no 13.170, de 16 de outubro de 2015............................................
• 13.819, de 26 de abril de 2019 – Institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, a ser implementada pela União, em cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; e altera a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998...................................................................
• 13.848, de 25 de junho de 2019 – Dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras, altera a Lei
n o 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997, a Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, a Lei no 9.782, de 26 de janeiro
de 1999, a Lei n o 9.961, de 28 de janeiro de 2000, a Lei no 9.984, de 17 de julho de 2000, a Lei no 9.986, de 18 de julho de 2000, a Lei no 10.233, de
5 de junho de 2001, a Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, a Lei n o 11.182, de 27 de setembro de 2005, e a Lei n o 10.180, de 6
de fevereiro de 2001.. ........................................................................................................................................................................................
• 13.869, de 5 de setembro de 2019 – Dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade; altera a Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, a Lei no 9.296,
de 24 de julho de 1996, a Lei n o 8.069, de 13 de julho de 1990, e a Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994; e revoga a Lei no 4.898, de 9 de dezembro de
1965, e dispositivos do Decreto‑Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).........................................................................................
• 13.874, de 20 de setembro de 2019 – Institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica; estabelece garantias de livre mercado; altera as Leis
n os 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 11.598, de 3 de dezembro de 2007, 12.682, de 9 de julho
de 2012, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 10.522, de 19 de julho de 2002, 8.934, de 18 de novembro 1994, o Decreto‑Lei no 9.760, de 5 de
setembro de 1946 e a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto‑Lei no 5.452, de 1 o de maio de 1943; revoga a Lei Delegada no 4, de
26 de setembro de 1962, a Lei no 11.887, de 24 de dezembro de 2008, e dispositivos do Decreto‑Lei no 73, de 21 de novembro de 1966; e dá outras
providências.....................................................................................................................................................................................................
• 13.966, de 26 de dezembro de 2019 – Dispõe sobre o sistema de franquia empresarial e revoga a Lei no 8.955, de 15 de dezembro de 1994 (Lei de
Franquia)..........................................................................................................................................................................................................
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• 2.220, de 4 de setembro de 2001 – Dispõe sobre a concessão de uso especial de que trata o § 1o do art. 183 da Constituição, cria o Conselho Nacional
de Desenvolvimento Urbano – CNDU e dá outras providências.. ............................................................................................................................. 1940
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2.044, de 31 de dezembro de 1908 – Define a letra de câmbio e a nota promissória e regula as operações cambiais..................................................
20.910, de 6 de janeiro de 1932 – Regula a prescrição quinquenal.. .......................................................................................................................
22.626, de 7 de abril de 1933 – Dispõe sobre os juros nos contratos e dá outras providências..................................................................................
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57.663, de 24 de janeiro de 1966 – Promulga as Convenções para adoção de uma Lei Uniforme em matéria de letras de câmbio e notas promissórias....
70.235, de 6 de março de 1972 – Dispõe sobre o processo administrativo fiscal e dá outras providências..................................................................
983, de 12 de novembro de 1993 – Dispõe sobre a colaboração dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal com o Ministério Público
Federal na repressão a todas as formas de improbidade administrativa...................................................................................................................
2.181, de 20 de março de 1997 – Dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, estabelece as normas gerais
de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, revoga o Decreto no 861, de 9 de julho de 1993, e dá
outras providências...........................................................................................................................................................................................
2.626, de 15 de junho de 1998 – Promulga o Protocolo de Medidas Cautelares, concluído em Ouro Preto, em 16 de dezembro de 1994.....................
3.048, de 6 de maio de 1999 – Aprova o Regulamento da Previdência Social e dá outras providências......................................................................
4.250, de 27 de maio de 2002 – Regulamenta a representação judicial da União, autarquias, fundações e empresas públicas federais perante os Juizados
Especiais Federais, instituídos pela Lei no 10.259, de 12 de julho de 2001. . .............................................................................................................
5.289, de 29 de novembro de 2004 – Disciplina a organização e o funcionamento da Administração Pública Federal, para desenvolvimento do programa
de cooperação federativa denominado Força Nacional de Segurança Pública, e dá outras providências.....................................................................
6.514, de 22 de julho de 2008 – Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal
para apuração destas infrações, e dá outras providências......................................................................................................................................
7.203, de 4 de junho de 2010 – Dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal. . .................................................
7.627, de 24 de novembro de 2011 – Regulamenta a monitoração eletrônica de pessoas prevista no Decreto‑Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941
– Código de Processo Penal, e na Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal.. ..............................................................................
7.962, de 15 de março de 2013 – Regulamenta a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, para dispor sobre a contratação no comércio eletrônico. . ..
8.145,de 3 de dezembro de 2013 – Altera o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, para
dispor sobre a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade da pessoa com deficiência.. .............................................................................
8.264, de 5 de junho de 2014 – Regulamenta a Lei no 12.741, de 8 de dezembro de 2012, que dispõe sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor quanto à carga tributária incidente sobre mercadorias e serviços..................................................................................................................
8.420, de 18 de março de 2015 – Regulamenta a Lei n o 12.846, de 1 o de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências.. ............................................
8.660, de 29 de janeiro de 2016 – Promulga a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, firmada
pela República Federativa do Brasil, em Haia, em 5 de outubro de 1961.................................................................................................................
8.737, de 3 de maio de 2016 – Institui o Programa de Prorrogação da Licença‑Paternidade para os servidores regidos pela Lei n o 8.112, de 11 de
dezembro de 1990............................................................................................................................................................................................
8.858, de 26 de setembro de 2016 – Regulamenta o disposto no art. 199 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal.................
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• 9.039, de 27 de abril de 2017 – Promulga a Convenção sobre a Obtenção de Provas no Estrangeiro em Matéria Civil ou Comercial, firmada em Haia,
em 18 de março de 1970...................................................................................................................................................................................
• 9.492, de 5 de setembro de 2018 – Regulamenta a Lei n o 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos
direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública federal, institui o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal, e altera o Decreto n o 8.910, de 22 de novembro de 2016, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções
de Confiança do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria‑Geral da União......................................................................................
• 9.508, de 24 de setembro de 2018 – Reserva às pessoas com deficiência percentual de cargos e de empregos públicos ofertados em concursos públicos
e em processos seletivos no âmbito da administração pública federal direta e indireta.............................................................................................
• 9.579, de 22 de novembro de 2018 – Consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo federal que dispõem sobre a temática do lactente, da
criança e do adolescente e do aprendiz, e sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Nacional para a Criança e o
Adolescente e os programas federais da criança e do adolescente, e dá outras providências. . ...................................................................................
• 9.586, de 27 de novembro de 2018 – Institui o Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres e o Plano Nacional de Combate à Violência Doméstica....
• 9.764, de 11 de abril de 2019 – Dispõe sobre o recebimento de doações de bens móveis e de serviços, sem ônus ou encargos, de pessoas físicas ou
jurídicas de direito privado pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.....................................
• 9.830,de 10 de junho de 2019 – Regulamenta o disposto nos art. 20 ao art. 30 do Decreto‑Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, que institui a Lei
de Introdução às normas do Direito brasileiro.. .....................................................................................................................................................
• 9.845, de 25 de junho de 2019 – Regulamenta a Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro e a
posse de armas de fogo e de munição.................................................................................................................................................................
• 9.846, de 25 de junho de 2019 – Regulamenta a Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre o registro, o cadastro e a aquisição de
armas e de munições por caçadores, colecionadores e atiradores...........................................................................................................................
• 9.847, de 25 de junho de 2019 – Regulamenta a Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro, o
porte e a comercialização de armas de fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas.........
• 9.921, de 18 de julho de 2019 – Consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo federal que dispõem sobre a temática da pessoa idosa.......
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ÍNDICE ALFABÉTICO‑REMISSIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
DE SUAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E EMENDAS CONSTITUCIONAIS
A
ABASTECIMENTO ALIMENTAR: art. 23,
VIII
ABUSO DE PODER
• concessão de habeas corpus: art. 5o, LXVIII
• concessão de mandado de segurança:
art. 5o, LXIX
• direito de petição: art. 5o, XXXIV, a
ABUSO DE PRERROGATIVAS: art. 55, § 1o
ABUSO DO DIREITO DE GREVE: art. 9o,
§ 2o
ABUSO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO:
art. 14, § 9o, in fine
ABUSO DO PODER ECONÔMICO:
art. 173, § 4o
AÇÃO CIVIL PÚBLICA: art. 129, III e § 1o
AÇÃO DE GRUPOS ARMADOS CONTRA
O ESTADO: art. 5o, XLIV
AÇÃO DE HABEAS CORPUS: art. 5o,
LXXVII
AÇÃO DE HABEAS DATA: art. 5o, LXXVII
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO: art. 14, §§ 10 e 11
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
CONSTITUCIONALIDADE (ADECON)
• eficácia de decisões definitivas de mérito
proferidas pelo STF: art. 102, § 2o
• legitimação ativa: art. 103
• processo e julgamento: art. 102, I, a
AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE (ADIN)
• audiência prévia do Procurador‑Geral da
República: art. 103, § 1o
• citação prévia do Advogado‑Geral da
União: art. 103, § 3o
• competência do STF: art. 102, I, a
• legitimação ativa: arts. 103 e 129, IV
• omissão de medida: art. 103, § 2o
• processo e julgamento l: art. 102, I, a
• recurso extraordinário: art. 102, III
• suspensão da execução de lei: art. 52, X
AÇÃO PENAL: art. 37, § 4o
AÇÃO PENAL PRIVADA: art. 5o, LIX
AÇÃO PENAL PÚBLICA: art. 129, I
AÇÃO POPULAR: art. 5o, LXXIII
AÇÃO PÚBLICA: art. 5o, LIX
AÇÃO RESCISÓRIA
• competência originária; STF: art. 102, I, j
• competência originária; STJ: art. 105, I, e
• competência originária; TRF: art. 108, I, b
• de decisões anteriores à promulgação da
CF: art. 27, § 10, ADCT
ACESSO À CULTURA, À EDUCAÇÃO E À
CIÊNCIA: art. 23, V
ACESSO À INFORMAÇÃO: art. 5o, XIV
ACIDENTES DO TRABALHO
• cobertura pela previdência social:
art. 201, I e § 10
• seguro: art. 7o, XXVIII
AÇÕES TRABALHISTAS: arts. 7o, XXIX,
e 114
ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO:
art. 7o, XXVI
ACORDOS INTERNACIONAIS: arts. 49,
I, e 84, VIII
ACRE: art. 12, § 5o, ADCT
ADICIONAIS: art. 17, ADCT
ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO:
art. 7o, XXIII
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: arts. 37 a 43
• acumulação de cargos públicos: art. 37,
XVI e XVII
• aposentadoria de servidor; casos: art. 40,
§ 1o
• atos; fiscalização e controle: art. 49, X
• cargo em comissão: art. 37, II, in fine, e V
• cômputo de tempo de serviço: art. 40,
§ 9o
• concurso público: art. 37, II, III e IV
• contas: art. 71
• contratação de servidores por prazo de‑
terminado: art. 37, IX
• controle interno: art. 74

• despesas com pessoal: art. 169; art. 38,
par. ún., ADCT
• empresa pública: art. 37, XIX
• estabilidade de servidores: art. 41
• extinção de cargo: art. 41, § 3o
• federal: arts. 84, VI, a, 87, par. ún., e 165,
§§ 1o e 2o
• função de confiança: art. 37, V e XVII
• gestão da documentação governamental:
art. 216, § 2o
• gestão financeira e patrimonial: art. 165,
§ 9o; art. 35, § 2o, ADCT
• improbidade administrativa: art. 37, § 4o
• incentivos regionais: art. 43, § 2o
• militares: art. 42
• Ministérios e órgãos: arts. 48, XI, e 61,
§ 1o, II, e
• pessoas jurídicas; responsabilidade:
art. 37, § 6o
• princípios: art. 37
• profissionais de saúde: art. 17, § 2o, ADCT
• programações orçamentárias: art. 165,
§ 10
• publicidade: art. 37, § 1o
• regiões: art. 43
• reintegração de servidor estável: art. 41,
§ 2o
• remuneração de servidores: art. 37, X
• servidor público: arts. 38 a 41
• sindicalização de servidores públicos:
art. 37, VI
• tributárias: arts. 37, XXII, 52, XV, e 167, IV
• vencimentos: art. 37, XII e XIII
ADOÇÃO: art. 227, §§ 5o e 6o
ADOLESCENTE: art. 227
• assistência social: art. 203, I e II
• imputabilidade penal: art. 228
• proteção: art. 24, XV
ADVOCACIA E DEFENSORIA PÚBLICA:
arts. 133 a 135
ADVOCACIA‑GERAL DA UNIÃO
• vide ADVOCACIA PÚBLICA
• defesa de ato ou texto impugnado em
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§ 3o
• organização e funcionamento: art. 29,
§ 1o, ADCT
• Procuradores da República: art. 29, § 2o,
ADCT
ADVOCACIA PÚBLICA: arts. 131 e 132
• vide ADVOGADO‑GERAL DA UNIÃO
• crimes de responsabilidade: art. 52, II
• organização e funcionamento: art. 29,
caput, e § 1o, ADCT
ADVOGADO
• assistência ao preso: art. 5o, LXIII
• composição STJ: art. 104, par. ún., II
• composição STM: art. 123, par. ún., I
• composição TREs: art. 120, § 1o, III
• composição TRF: arts. 94 e 107, I
• composição Tribunais do DF, dos Estados e
dos Territórios: art. 94
• composição TSE: art. 119, II
• composição TST: art. 111‑A, I
• inviolabilidade de seus atos e manifesta‑
ções: art. 133
• necessidade na administração da Justiça:
art. 133
• OAB; proposição de ADIN e ADECON:
art. 103, VII
ADVOGADO‑GERAL DA UNIÃO
• vide ADVOCACIA PÚBLICA
• citação prévia pelo STF: art. 103, § 3o
• crimes de responsabilidade: art. 52, II
• estabilidade: art. 132, par. ún.
• ingresso na carreira: art. 131, § 2o
• nomeação: arts. 84, XVI, e 131, § 1o
AEROPORTOS: art. 21, XII, c
AGÊNCIAS FINANCEIRAS OFICIAIS DE
FOMENTO: art. 165, § 2o
AGROPECUÁRIA: art. 23, VIII
AGROTÓXICOS: art. 220, § 4o; art. 65,
ADCT
ÁGUAS
• vide RECURSOS HÍDRICOS
• bens dos Estados: art. 26, I a III
• competência privativa da União: art. 22,
IV
• fiscalização: art. 200, VI

ÁLCOOL CARBURANTE: art. 238
ALIENAÇÕES: art. 37, XXI
ALIMENTAÇÃO
• vide ALIMENTOS
• abastecimento: art. 23, VIII
• direito social: art. 6o
• fiscalização: art. 200, VI
• programas suplementares: art. 212, § 4o
ALIMENTOS
• pagamento por precatórios: art. 100, ca‑
put, e §§ 1o e 2o
• prisão civil: art. 5o, LXVII
ALÍQUOTAS: art. 153, § 1o
ALISTAMENTO ELEITORAL: art. 14, §§ 1o
e 2o e 3o, III
AMAMENTAÇÃO: art. 5o, L
AMAPÁ: art. 14, ADCT
AMAZÔNIA LEGAL: art. 12, ADCT
AMEAÇA A DIREITO: art. 5o, XXXV
AMÉRICA LATINA: art. 4o, par. ún.
AMPLA DEFESA: art. 5o, LV
ANALFABETISMO: art. 214, I; art. 60,
§ 6o, ADCT
ANALFABETO
• alistamento e voto: art. 14, § 1o, II, a
• inelegibilidade: art. 14, § 4o
ANISTIA
• competência da União: art. 21, XVII
• concessão: art. 48, VIII
• fiscal: art. 150, § 6o
• punidos por razões políticas: arts. 8o e 9o,
ADCT
ANONIMATO: art. 5o, IV
APOSENTADO SINDICALIZADO:
art. 8o, VII
APOSENTADORIA
• cálculo do benefício: art. 201
• contagem recíproca do tempo de contri‑
buição: art. 201, § 9o
• direito social: art. 7o, XXIV
• ex‑combatente: art. 53, V, ADCT
• homem e da mulher: art. 201, § 7o
• juízes togados: art. 21, par. ún., ADCT
• magistrado: art. 93, VI e VIII
• percepção simultânea de proventos:
art. 37, § 10
• professores: arts. 40, § 5o, e 201, § 8o
• proporcional: art. 3o da EC no 20/1998
• proventos em desacordo com a CF:
art. 17, ADCT
• servidor público: art. 40
• tempo de contribuição: art. 201, §§ 7o a
9o
• trabalhadores rurais: art. 201, § 7o, II
APRENDIZ: art. 7o, XXXIII
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF):
art. 102, § 1o
ARMAS NACIONAIS: art. 13, § 1o
ARRENDATÁRIO RURAL: art. 195, § 8o
ASILO POLÍTICO: art. 4o, X
ASSEMBLEIA ESTADUAL CONSTITUINTE
• elaboração da Constituição Estadual:
art. 11, ADCT
• Tocantins: art. 13, §§ 2o e 5o, ADCT
ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS
• ADIN: art. 103, IV
• competência: art. 27, § 3o
• composição: arts. 27, caput, e 235, I
• elaboração da Constituição Estadual:
art. 11, ADCT
• emendas à CF Federal: art. 60, III
• incorporação de Estados: art. 48, VI
• intervenção estadual: art. 36, §§ 1o a 3o
ASSISTÊNCIA
• desamparados: art. 6o
• filhos e dependentes do trabalhador:
art. 7o, XXV
• gratuita dever do Estado: art. 5o
• jurídica: arts. 5 o, LXXIV, 24, XIII, e 227,
§ 3o, VI
• médica; ex‑combatente: art. 53, IV, ADCT
• pública: arts. 23, II, e 245
• religiosa: art. 5o, VII
• saúde: art. 212, § 4o
• social: arts. 150, VI, c, 203 e 204

ASSOCIAÇÃO
• apoio e estímulo: art. 174, § 2o
• atividade garimpeira: arts. 21, XXV, e 174,
§§ 3o e 4o
• colônias de pescadores: art. 8o, par. ún.
• compulsória: art. 5o, XX
• criação: art. 5o, XVIII
• denúncia: art. 74, § 2o
• desportiva: art. 217, I
• dissolução: art. 5o, XIX
• filiados: art. 5o, XXI
• fiscalização: art. 5o, XXVIII, b
• mandado de segurança coletivo: art. 5 o,
LXX, b
• paramilitar: art. 5o, XVII
• profissional: art. 8o
• sindicatos rurais: art. 8o, par. ún.
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL OU
SINDICAL: art. 8o
• filiados: art. 5o, XXI
• sindical de servidor público civil: art. 37, VI
• sindical de servidor público militar:
art. 142, § 3o, IV
ATIVIDADE
• desportiva: art. 5o, XXVIII, a, in fine
• econômica: arts. 170 a 181
• essencial: art. 9o, § 1o
• exclusiva do Estado: art. 247
• garimpeira associação: arts. 21, XXV, e
174, §§ 3o e 4o
• insalubre: art. 7o, XXIII
• intelectual: art. 5o, IX
• nociva ao interesse nacional: art. 12, § 4o,
I
• notarial e de registro: art. 236
• nuclear: arts. 21, XXIII, 22, XXVI, 49, XIV,
177, V, e 225, § 6o
• penosa: art. 7o, XXIII
• perigosa: art. 7o, XXIII
ATO
• administrativo: art. 103‑A, § 3o
• exceção: art. 8o, ADCT
• governo local: art. 105, III, b
• internacional: arts. 49, I, e 84, VIII
• jurídico perfeito: art. 5o, XXXVI
• mero expediente: art. 93, XIV
• normativo: arts. 49, V, e 102, I, a
• processual: art. 5o, LX
• remoção: art. 93, VIII e VIII‑A
AUDITORIA: art. 71, IV e VII
AUTARQUIA: art. 37, XIX e XX
AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS:
art. 4o, III
AUTOMAÇÃO: art. 7o, XXVII
AUTONOMIA
• Estados federados: arts. 18 e 25
• partidária: art. 17, § 1o
• universidades: art. 207
AUTOR: art. 5o, XXVII a XXIX
AVAIS: art. 74, III
AVISO PRÉVIO: art. 7o, XXI

B
BANCO CENTRAL: art. 164
• Presidente e diretores: arts. 52, III, d, e 84,
XIV
BANCO DE DADOS: art. 5o, LXXII, a e b
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO
CENTRO‑OESTE: art. 34, § 11, ADCT
BANDEIRA NACIONAL: art. 13, § 1o
BANIMENTO: art. 5o, XLVII, d
BEBIDAS
• alcoólicas: art. 220, § 4o; art. 65, ADCT
• fiscalização e inspeção; consumo:
art. 200, VI
BEM‑ESTAR
• equilíbrio: art. 23, par. ún.
• social: art. 193
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
• vide PREVIDÊNCIA SOCIAL
• contribuintes: art. 201
• fundos: art. 250
• irredutibilidade de seu valor: art. 194,
par. ún., IV
• limites: art. 248
BENFEITORIAS: art. 184, § 1o
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reuni‑
dos em Assembleia Nacional Constituinte para
instituir um Estado Democrático, destinado a
assegurar o exercício dos direitos sociais e indi‑
viduais, a liberdade, a segurança, o bem‑estar,
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça
como valores supremos de uma sociedade fra‑
terna, pluralista e sem preconceitos, fundada
na harmonia social e comprometida, na ordem
interna e internacional, com a solução pacífica
das controvérsias, promulgamos, sob a prote‑
ção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
c

c

Art. 2o São Poderes da União, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo
e o Judiciário.
c
c
c

Art. 60, § 4o, III, desta Constituição.
Súm. Vinc. no 37 do STF.
Súm. no 649 do STF.

c

I – independência nacional;
c
c

c

c

Art. 29, 1, d, do Dec. n o 99.710, de 21-11-1990,
que promulga a convenção sobre os direitos das
crianças.
Art. 10, 1, do Dec. no 591, de 6-7-1992, que promul‑
ga o Pacto Internacional Sobre Direitos Econômi‑
cos, Sociais e Culturais.

c

c

Art. 1o A República Federativa do Brasil, for‑ II – garantir o desenvolvimento nacional;

mada pela união indissolúvel dos Estados e c Arts. 23, parágrafo único, e 174, § 1o, desta Cons‑
tituição.
Municípios e do Distrito Federal, constitui‑se
em Estado Democrático de Direito e tem como III – erradicar a pobreza e a marginalização e
fundamentos:
reduzir as desigualdades sociais e regionais;

c

c

No plebiscito realizado em 21-4-1993, disciplinado
na EC no 2, de 25-8-1992, foram mantidos a repú‑
blica e o presidencialismo, como forma e sistema
de governo, respectivamente.
Arts.18, caput, e 60, § 4o, I e II, desta Constituição.

Art. 39, V, da Lei no 9.082 de 25-7-1995, que dispõe
sobre a intensificação das relações internacio‑
nais do Brasil com os seus parceiros comerciais,
em função de um maior apoio do Banco do Brasil
S.A. ao financiamento dos setores exportador e
importador.
Arts. 78, caput, e 91, § 1o, III e IV, desta Constitui‑
ção.
Lei no 8.183, de 11-4-1991, dispõe sobre a organi‑
zação e o funcionamento do Conselho de Defesa
Nacional, regulamentada pelo Dec. n o 893, de
12-8-1993.

Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e
solidária;
II – prevalência dos direitos humanos;

Publicada no DOU no 191‑A, de 5-10-1988.

TÍTULO I – DOS PRINCÍPIOS
FUNDAMENTAIS

Art. 1o da Lei no 9.709, de 19-11-1998, que regula‑
menta a execução do disposto nos incisos I, II e III
do art. 14 desta Constituição.

c
c
c

c

Dec. no 678, de 6-11-1992, promulga a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de São
José da Costa Rica.
Dec. n o 4.463, de 8-11-2002, dispõe sobre a de‑
claração de reconhecimento da competência
obrigatória da Corte Interamericana em todos os
casos relativos à interpretação ou aplicação da
Convenção Americana sobre Diretos Humanos.
Dec. n o 6.980, de 13-10-2009, dispõe sobre a
estrutura regimental da Secretaria Especial dos
Direitos Humanos da Presidência da República,
transformada em Secretaria de Direitos Humanos
da Presidência da República pelo art. 3o, I, da Lei
no 12.314, de 19-8-2010.

Arts. 23, X, e 214 desta Constituição.
Arts. 79 a 81 do ADCT.
LC no 111, de 6-7-2001, dispõe sobre o Fundo de III – autodeterminação dos povos;
Combate e Erradicação da Pobreza.
IV – não intervenção;

IV – promover o bem de todos, sem preconcei‑ V – igualdade entre os Estados;
tos de origem, raça, sexo, cor, idade e quais‑ VI – defesa da paz;
VII – solução pacífica dos conflitos;
Arts. 20, VI, 21, I e III, 84, VII, VIII, XIX e XX, desta quer outras formas de discriminação.
Constituição.
VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo;
c Art. 4o, VIII, desta Constituição.

I – a soberania;
c
c
c
c

Arts. 36, caput, 237, I a III, 260 e 263 do CPC/2015.
Arts. 780 a 790 do CPP.
Arts. 215 a 229 do RISTF.

c
c

II – a cidadania;
c
c
c

Arts. 5o, XXXIV, LIV, LXXI, LXXIII e LXXVII, e 60, § 4o,
desta Constituição.
Lei no 9.265, de 12-2-1996, estabelece a gratuida‑
de dos atos necessários ao exercício da cidadania.
Lei no 10.835, de 8-1-2004, institui a renda básica
da cidadania.

c
c
c

III – a dignidade da pessoa humana;
c
c

c

c

c

Arts. 5o, XLII, XLIII, XLVIII, XLIX, L, 34, VII, b, 226,
§ 7o, 227 e 230 desta Constituição.
Art. 8o, III, da Lei no 11.340, de 7-8-2006 (Lei que
Coíbe a Violência Doméstica e Familiar Contra a
Mulher).
Dec. n o 41.721, de 25-6-1957, promulgou a Con‑
venção n o 29 da OIT, sobre Trabalho Forçado ou
Obrigatório.
Dec. n o 58.822, de 14-7-1966, promulgou a Con‑
venção no 105 da OIT, sobre Abolição do Trabalho
Forçado.
Súmulas Vinculantes nos 6, 11 e 14 do STF.

IV – os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa;
c

Arts. 6 a 11 e 170 desta Constituição.
o

V – o pluralismo político.
c
c

Art. 17 desta Constituição.
Lei n o 9.096, de 19-9-1995 (Lei dos Partidos
Políticos).

c

c

c

c

c

Lei no 7.716, de 5-1-1989 (Lei do Racismo).
Lei no 8.081, de 21-9-1990, dispõe sobre os crimes
e penas aplicáveis aos atos discriminatórios ou de
preconceito de raça, cor, religião, etnia ou proce‑
dência nacional, praticados pelos meios de comu‑
nicação ou por publicação de qualquer natureza.
Lei no 11.340, de 7-8-2006 (Lei que Coíbe a Violên‑
cia Doméstica e Familiar Contra a Mulher).
Lei no 12.288, de 20-7-2010 (Estatuto da Igualdade
Racial).
Dec. no 62.150, de 19-1-1968, promulga a Conven‑
ção no 111 da OIT sobre discriminação em matéria
de emprego e profissão.
Dec. no 3.956, de 8-10-2001, promulga a Conven‑
ção Interamericana para Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra as Pessoas Porta‑
doras de Deficiência.
Dec. no 4.377, de 13-9-2002, promulga a Conven‑
ção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher, de 1979.
Dec. no 4.886, de 20-11-2003, dispõe sobre a Po‑
lítica Nacional de Promoção de Igualdade Racial
– PNPIR.
Dec. no 7.388, de 9-12-2010, dispõe sobre a compo‑
sição, estruturação, competências e funcionamen‑
to do Conselho Nacional de Combate à Discrimina‑
ção – CNCD.
O STF, por unanimidade de votos, julgou proceden‑
tes a ADPF no 132 (como ação direta de inconstitu‑
cionalidade) e a ADIN no 4.277, com eficácia erga
omnes e efeito vinculante, para dar ao art. 1.723
do CC interpretação conforme à CF para dele ex‑
cluir qualquer significado que impeça o reconheci‑
mento da união contínua, pública e duradoura en‑
tre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar
(DOU de 13-5-2011).

c
c
c
c

Art. 5o, XLII e XLIII, desta Constituição.
Lei no 7.716, de 5-1-1989 (Lei do Racismo).
Lei n o 8.072, de 25-7-1990 (Lei dos Crimes
Hediondos).
Dec. no 5.639, de 26-12-2005, promulga a Conven‑
ção Interamericana contra o Terrorismo.

IX – cooperação entre os povos para o progres‑
so da humanidade;
X – concessão de asilo político.
c

c

Lei n o 9.474, de 22-7-1997, define mecanismos
para a implementação do Estatuto dos Refugiados
de 1951.
Dec. no 55.929, de 14-4-1965, promulgou a Conven‑
ção sobre Asilo Territorial.

Parágrafo único. A República Federativa do
Brasil buscará a integração econômica, políti‑
ca, social e cultural dos povos da América La‑
tina, visando à formação de uma comunidade
latino‑americana de nações.
c

c

Dec. no 350, de 21-11-1991, promulgou o Tratado
de Assunção que estabeleceu o Mercado Comum
entre o Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai
– MERCOSUL.
Dec. n o 922, de 10-9-1993, promulga o Protocolo
para Solução de Controvérsias no âmbito do Mer‑
cado Comum do Sul – MERCOSUL.

TÍTULO II – DOS DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO I

DOS DIREITOS E DEVERES
Parágrafo único. Todo o poder emana do
INDIVIDUAIS E COLETIVOS
povo, que o exerce por meio de representan‑
tes eleitos ou diretamente, nos termos desta Art. 4 o A República Federativa do Brasil re‑ Art. 5 o Todos são iguais perante a lei, sem
ge‑se nas suas relações internacionais pelos distinção de qualquer natureza, garantindo‑se
Constituição.
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
c Arts. 14, 27, § 4 o, 29, XIII, 60, § 4 o, II, e 61, § 2 o, seguintes princípios:
País a inviolabilidade do direito à vida, à liber‑
c Arts. 21, I, e 84, VII e VIII, desta Constituição.
desta Constituição.
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