
As atualizações de 2021 e 2022 encontram-se destacadas em negrito e itálico.
Para acesso exclusivo às atualizações on-line, acesse o site:

 

Constituição 
da República

Federativa 
do Brasil

Constituição Federal  Legislação

 CF - 29ª ed-2022.indb   1 CF - 29ª ed-2022.indb   1 20/01/2022   09:3820/01/2022   09:38



Constituição 
da República

Federativa 
do Brasil

Constituição Federal  Legislação29a
2022

OrganizaçãO:
Alexandre Pereira Pinto Ormonde e  

Luiz Roberto Carboni Souza

E D I Ç Ã O

 CF - 29ª ed-2022.indb   3 CF - 29ª ed-2022.indb   3 20/01/2022   09:3820/01/2022   09:38



Apresentação ............................................................................................................................. VII

Lista de Abreviaturas .................................................................................................................. VIII

Índice Cronológico da Legislação por Tipo de Ato Normativo ................................................... IX

Constituição Federal

• Índice Sistemático da Constituição da República Federativa do Brasil ....................................... 3

• Constituição da República Federativa do Brasil ...................................................................... 7

• Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ................................................................... 154

• Índice Alfabético-Remissivo da Constituição da República Federativa do Brasil, de suas Disposições 
Transitórias e Emendas Constitucionais ................................................................................ 189

Emendas Constitucionais e Emendas Constitucionais de Revisão ............................................. 221

Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro ..................................................................... 369

Legislação Complementar .......................................................................................................... 377

Súmulas

• Súmulas Vinculantes do Supremo Tribunal Federal ................................................................. 487

• Súmulas do Supremo Tribunal Federal .................................................................................. 491

• Súmulas do Superior Tribunal de Justiça ............................................................................... 495

• Súmulas do Tribunal Superior Eleitoral .................................................................................. 505

• Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho ............................................................................ 505

Índice por Assuntos da Legislação Complementar ..................................................................... 511

ÍNDICE GERAL DA OBRA

 CF - 29ª ed-2022.indb   5 CF - 29ª ed-2022.indb   5 20/01/2022   09:3820/01/2022   09:38



APRESENTAÇÃO

A Editora Rideel, empresa nacionalmente reconhecida por sua destacada atuação e pioneirismo na área 
de publicação de legislação, vem mais uma vez revolucionar o mercado editorial com a Coleção de Legislação 
Maxiletra 2022.

Baseada nas já renomadas e consagradas edições de sua coleção de legislação, obras que são ininterruptamente 
editadas desde a década de 1990, esta coleção possui projeto gráfico que traz a letra 50% maior do que a das 
edições anteriores (publicadas até 2017). Além do aumento no tamanho da letra, a fonte também foi trocada e 
está mais legível e o espaço entre letras e parágrafos também foi aumentado.

A Coleção Maxiletra abrange os mais diversos ramos do Direito e é composta de 16 títulos:  
• Constituição Federal • Código Civil • Código Comercial • Código de Processo Civil • Código Penal • Código 
de Processo Penal • Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar • Código de Defesa do Consumidor  
• Código Tributário Nacional • Código Eleitoral • Código de Trânsito Brasileiro • Consolidação das Leis do Traba-
lho • Legislação de Direito Previdenciário • Legislação de Direito Administrativo • Legislação de Direito Ambiental  
• Legislação de Direito Internacional.

O projeto gráfico e a organização conjugam praticidade e comodidade e os diversos facilitadores de consulta 
continuam sendo um diferencial desta obra, apreciados pelos operadores, professores e acadêmicos do Direito, 
a saber:

• Índice Cronológico Geral, contendo todos os diplomas legais publicados na obra;

• Notas remissivas a outros artigos, diplomas legais e súmulas;

• Índices Sistemático e Alfabético-Remissivo para cada Código;

• Índices por assuntos da legislação extravagante;

• Atualizações de 2021 e 2022 em destaque;

• Tarjas laterais identificativas das seções; e

• Indicação do número dos artigos no cabeçalho dos Códigos e do número das leis no cabeçalho da legislação.

Todos os diplomas legais estão rigorosamente atualizados até a data indicada na página IV dos livros e a 
Rideel oferece, gratuitamente, as atualizações publicadas até 31 de outubro de 2022, em seu site www.apprideel.
com.br. Basta acessar e inserir o ISBN da obra. 

Esta Editora, sempre empenhada em oferecer o melhor produto, continua seguindo seus objetivos de constante 
aprimoramento e atualização, mantendo-se sempre receptiva às críticas e às sugestões que podem ser feitas pelo 
e-mail: sac@rideel.com.br

O Editor
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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 fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na har-
monia social e comprometida, na ordem inter-
na e internacional, com a solução pacífica das 
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de 
Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLI-
CA FEDERATIVA DO BRASIL.
c	 Publicada no DOU no 191‑A, de 5‑10‑1988.

TÍTULO I – DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada 
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado De-
mocrático de Direito e tem como fundamentos:
c	 No plebiscito realizado em 21‑4‑1993, disciplinado 

na EC no 2, de 25‑8‑1992, foram mantidos a repúbli‑
ca e o presidencialismo, como forma e sistema de go‑
verno, respectivamente.

c	 Arts.18, caput, e 60, § 4o, I e II, desta Constituição.

I – a soberania;
c	 Arts. 20, VI, 21, I e III, 84, VII, VIII, XIX e XX, desta 

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

II – a cidadania;
c	 Arts. 5o, XXXIV, LIV, LXXI, LXXIII e LXXVII, e 60, § 4o, 

desta Constituição.
c	 Lei no 9.265, de 12‑2‑1996, estabelece a gratuidade 

dos atos necessários ao exercício da cidadania.
c	 Lei no 10.835, de 8‑1‑2004, institui a renda básica da 

cidadania.

III – a dignidade da pessoa humana;
c	 Arts. 5o, XLII, XLIII, XLVIII, XLIX, L, 34, VII, b, 226, § 7o, 

227 e 230 desta Constituição.
c	 Art. 8o, III, da Lei no 11.340, de 7‑8‑2006 (Lei que Coí‑

be a Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher).
c	 Dec. no 10.088, de 5‑11‑2019, consolida atos norma‑

tivos editados pelo Poder Executivo Federal que dis‑

põem sobre a promulgação de convenções e reco‑
mendações da Organização Internacional do Trabalho 
– OIT ratificadas pela República Federativa do Brasil.

c	 Súmulas Vinculantes nos 6, 11 e 14 do STF.

IV – os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa;
c	 Arts. 6o a 11 e 170 desta Constituição.

V – o pluralismo político.
c	 Art. 17 desta Constituição.
c	 Lei no 9.096, de 19‑9‑1995 (Lei dos Partidos Políticos).

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, 
que o exerce por meio de representantes eleitos 
ou diretamente, nos termos desta Constituição.
c	 Arts. 14, 27, § 4o, 29, XIII, 60, § 4o, II, e 61, § 2o, des‑

ta Constituição.
c	 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.

Art. 2o São Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e 
o Judiciário.
c	 Art. 60, § 4o, III, desta Constituição.
c	 Súm. Vinc. no 37 do STF.
c	 Súm. no 649 do STF.

Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e 
solidária;
c	 Art. 29, 1, d, do Dec. no 99.710, de 21‑11‑1990, que 

promulga a convenção sobre os direitos das crianças.
c	 Art. 10, 1, do Dec. no 591, de 6‑7‑1992, que promul‑

ga o Pacto Internacional Sobre Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais.

II – garantir o desenvolvimento nacional;
c	 Arts. 23, parágrafo único, e 174, § 1o, desta Constitui‑

ção.

III – erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais;
c	 Arts. 23, X, e 214 desta Constituição.
c	 Arts. 79 a 81 do ADCT.
c	 LC no 111, de 6‑7‑2001, dispõe sobre o Fundo de 

Combate e Erradicação da Pobreza.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL
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Constituição Federal – Art. 5o

TÍTULO II – DOS DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Capítulo I
DOS DIREITOS E DEVERES 

INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem dis-
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes:
c	 Arts. 5o, §§ 1o e 2o, 14, caput, e 60, § 4o, IV, desta 

Constituição.
c	 Art. 7o do CPC/2015.
c	 Lei no 1.542, de 5‑1‑1952, dispõe sobre o casamento 

dos funcionários da carreira de diplomata com pessoa 
de nacionalidade estrangeira.

c	 Lei no 5.709, de 7‑10‑1971, regula a aquisição de 
imóvel rural por estrangeiro residente no país ou pes‑
soa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no 
Brasil.

c	 Lei no 13.445, de 24‑5‑2017 (Lei de Migração).
c	 Arts. 4o e 24 do Pacto de São José da Costa Rica.
c	 Dec. no 10.088, de 5‑11‑2019, consolida atos norma‑

tivos editados pelo Poder Executivo Federal que dis‑
põem sobre a promulgação de convenções e reco‑
mendações da Organização Internacional do Trabalho 
– OIT ratificadas pela República Federativa do Brasil.

c	 Súmulas Vinculantes nos 6, 11, 34 e 37 do STF.
c	 Súm. no 683 do STF.

I – homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos desta Constituição;
c	 Arts. 143, § 2o, e 226, § 5o, desta Constituição.
c	 Art. 372 da CLT.
c	 Art. 4o da Lei no 8.159, de 8‑1‑1991, que dispõe sobre 

a política nacional de arquivos públicos e privados.
c	 Lei no 9.029, de 13‑4‑1995, proíbe a exigência de 

atestado de gravidez e esterilização e outras práticas 
discriminatórias, para efeitos admissionais ou de per‑
manência da relação jurídica de trabalho.

c	 Lei no  12.318, de 26‑8‑2010 (Lei da Alienação 
Parental).

c	 Dec. no 678, de 6‑11‑1992, promulga a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de São 
José da Costa Rica.

c	 Dec. no 4.377, de 13‑9‑2002, promulga a Convenção 
sobre a Eliminação de todas as Formas de Discrimina‑
ção contra a Mulher, de 1979.

c	 Dec. no 10.088, de 5‑11‑2019, consolida atos norma‑
tivos editados pelo Poder Executivo Federal que dis‑
põem sobre a promulgação de convenções e reco‑

mendações da Organização Internacional do Trabalho 
– OIT ratificadas pela República Federativa do Brasil.

c	 Port. do MTE no 1.246, de 28‑5‑2010, orienta as em‑
presas e os trabalhadores em relação à testagem rela‑
cionada ao vírus da imunodeficiência adquirida – HIV.

II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
c	 Arts. 14, § 1o, I, e 143 desta Constituição.
c	 Súm. Vinc. no 37 do STF.
c	 Súmulas nos 636 e 686 do STF.

III – ninguém será submetido a tortura nem a 
tratamento desumano ou degradante;
c	 Incisos XLIII, XLVII, e, XLIX, LXII, LXIII, LXV e LXVI des‑

te artigo.
c	 Arts. 2o e 8o da Lei no 8.072, de 25‑7‑1990 (Lei dos 

Crimes Hediondos).
c	 Lei no 9.455, de 7‑4‑1997 (Lei dos Crimes de Tortura).
c	 Lei no 12.847, de 2‑8‑2013, institui o Sistema Nacio‑

nal de Prevenção e Combate à Tortura; cria o Comitê 
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o Me‑
canismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.

c	 Art. 13 da Lei no 13.869, de 5‑9‑2019 (Lei do Abuso 
de Autoridade).

c	 Dec. no  40, de 15‑2‑1991, promulga a Conven‑
ção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas 
Cruéis, Desumanos ou Degradantes.

c	 Art. 5o, no 2, do Pacto de São José da Costa Rica.
c	 Súm. Vinc. no 11 do STF.

IV – é livre a manifestação do pensamento, sen-
do vedado o anonimato;
c	 Art. 220, § 1o, desta Constituição.
c	 Art. 6o, XIV, e, da LC no 75, de 20‑5‑1993 (Lei Orgâni‑

ca do Ministério Público da União).
c	 Art. 1o da Lei no 7.524 de 17‑7‑1986, que dispõe so‑

bre a manifestação, por militar inativo, de pensamen‑
to e opinião políticos e filosóficos.

c	 Art. 2o, a, da Lei no 8.389, de 30‑12‑1991, que insti‑
tui o Conselho Nacional de Comunicação Social.

c	 Art. 13 do Pacto de São José da Costa Rica.

V – é assegurado o direito de resposta, propor-
cional ao agravo, além da indenização por dano 
material, moral ou à imagem;
c	 Art. 220, § 1o, desta Constituição.
c	 Lei no 7.524, de 17‑7‑1986, dispõe sobre a manifesta‑

ção, por militar inativo, de pensamento e opinião po‑
líticos ou filosóficos.

c	 Art. 6o da Lei no 8.159, de 8‑1‑1991, que dispõe sobre 
a Política Nacional de arquivos públicos e privados.
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Constituição Federal – Art. 167-A

VII – a concessão ou utilização de créditos 
ilimitados;
VIII – a utilização, sem autorização legislativa 
específica, de recursos dos orçamentos fiscal e 
da seguridade social para suprir necessidade ou 
cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, 
inclusive dos mencionados no artigo 165, § 5o;
IX – a instituição de fundos de qualquer nature-
za, sem prévia autorização legislativa;
X – a transferência voluntária de recursos e a 
concessão de empréstimos, inclusive por ante-
cipação de receita, pelos Governos Federal e Es-
taduais e suas instituições financeiras, para pa-
gamento de despesas com pessoal ativo, inativo 
e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios;
c	 Inciso X acrescido pela EC no 19, de 4‑6‑1998.

XI – a utilização dos recursos provenientes das 
contribuições sociais de que trata o artigo 195, 
I, a, e II, para realização de despesas distintas 
do pagamento de benefícios do regime geral 
de previdência social de que trata o artigo 201;
c	 Inciso XI acrescido pela EC no 20, de 15‑12‑1998.

XII – na forma estabelecida na lei complemen-
tar de que trata o § 22 do art. 40, a utilização 
de recursos de regime próprio de previdência 
social, incluídos os valores integrantes dos fun-
dos previstos no art. 249, para a realização de 
despesas distintas do pagamento dos benefícios 
previdenciários do respectivo fundo vinculado 
àquele regime e das despesas necessárias à sua 
organização e ao seu funcionamento;
XIII – a transferência voluntária de recursos, a 
concessão de avais, as garantias e as subven-
ções pela União e a concessão de empréstimos 
e de financiamentos por instituições financeiras 
federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios na hipótese de descumprimento das 
regras gerais de organização e de funcionamen-
to de regime próprio de previdência social;
c	 Incisos XII e XIII acrescidos pela EC no  103, de 

12‑11‑2019.

XIV – a criação de fundo público, quando 
seus objetivos puderem ser alcançados me‑
diante a vinculação de receitas orçamen‑
tárias específicas ou mediante a execução 
direta por programação orçamentária e fi‑
nanceira de órgão ou entidade da adminis‑
tração pública.
c	 Inciso XIV acrescido pela EC no 109, de 15‑3‑2021.

§ 1o Nenhum investimento cuja execução ultra-
passe um exercício financeiro poderá ser inicia-
do sem prévia inclusão no plano plurianual, ou 
sem lei que autorize a inclusão, sob pena de 
crime de responsabilidade.
§ 2o Os créditos especiais e extraordinários terão 
vigência no exercício financeiro em que forem 
autorizados, salvo se o ato de autorização for 
promulgado nos últimos quatro meses daquele 
exercício, caso em que, reabertos nos limites de 
seus saldos, serão incorporados ao orçamento 
do exercício financeiro subsequente.
§ 3o A abertura de crédito extraordinário so-
mente será admitida para atender a despesas 
imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes 
de guerra, comoção interna ou calamidade pú-
blica, observado o disposto no artigo 62.
c	 Art. 107, § 6o, II, do ADCT.

§ 4o É permitida a vinculação das receitas a 
que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 
as alíneas a, b, d e e do inciso I e o inciso II 
do caput do art. 159 desta Constituição para 
pagamento de débitos com a União e para 
prestar‑lhe garantia ou contragarantia.
c	 §  4o com a redação dada pela EC no  109, de 

15‑3‑2021.

§  5o A transposição, o remanejamento ou a 
transferência de recursos de uma categoria de 
programação para outra poderão ser admitidos, 
no âmbito das atividades de ciência, tecnologia 
e inovação, com o objetivo de viabilizar os re-
sultados de projetos restritos a essas funções, 
mediante ato do Poder Executivo, sem necessi-
dade da prévia autorização legislativa prevista 
no inciso VI deste artigo.
c	 § 5o acrescido pela EC no 85, de 26‑2‑2015.

§ 6o Para fins da apuração ao término do 
exercício financeiro do cumprimento do li‑
mite de que trata o inciso III do caput deste 
artigo, as receitas das operações de crédito 
efetuadas no contexto da gestão da dívida 
pública mobiliária federal somente serão 
consideradas no exercício financeiro em 
que for realizada a respectiva despesa.
c	 § 6o acrescido pela EC no 109, de 15‑3‑2021.

Art. 167‑A. Apurado que, no período de 12 
(doze) meses, a relação entre despesas cor‑
rentes e receitas correntes supera 95% (no‑
venta e cinco por cento), no âmbito dos Es‑
tados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
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116 Constituição Federal – Art. 167-A

é facultado aos Poderes Executivo, Legisla‑
tivo e Judiciário, ao Ministério Público, ao 
Tribunal de Contas e à Defensoria Pública 
do ente, enquanto permanecer a situação, 
aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de ve‑
dação da:
I – concessão, a qualquer título, de vanta‑
gem, aumento, reajuste ou adequação de 
remuneração de membros de Poder ou de 
órgão, de servidores e empregados públi‑
cos e de militares, exceto dos derivados de 
sentença judicial transitada em julgado ou 
de determinação legal anterior ao início da 
aplicação das medidas de que trata este 
artigo;
II – criação de cargo, emprego ou função 
que implique aumento de despesa;
III – alteração de estrutura de carreira que 
implique aumento de despesa;
IV – admissão ou contratação de pessoal, a 
qualquer título, ressalvadas:
a) as reposições de cargos de chefia e de 

direção que não acarretem aumento de 
despesa;

b) as reposições decorrentes de vacâncias 
de cargos efetivos ou vitalícios;

c) as contratações temporárias de que tra‑
ta o inciso IX do caput do art. 37 desta 
Constituição; e

d) as reposições de temporários para pres‑
tação de serviço militar e de alunos de 
órgãos de formação de militares;

V – realização de concurso público, exceto 
para as reposições de vacâncias previstas 
no inciso IV deste caput;
VI – criação ou majoração de auxílios, van‑
tagens, bônus, abonos, verbas de represen‑
tação ou benefícios de qualquer natureza, 
inclusive os de cunho indenizatório, em 
favor de membros de Poder, do Ministério 
Público ou da Defensoria Pública e de ser‑
vidores e empregados públicos e de milita‑
res, ou ainda de seus dependentes, exceto 
quando derivados de sentença judicial tran‑
sitada em julgado ou de determinação legal 
anterior ao início da aplicação das medidas 
de que trata este artigo;
VII – criação de despesa obrigatória;
VIII – adoção de medida que implique rea‑
juste de despesa obrigatória acima da va‑
riação da inflação, observada a preservação 

do poder aquisitivo referida no inciso IV do 
caput do art. 7o desta Constituição;
IX – criação ou expansão de programas e 
linhas de financiamento, bem como remis‑
são, renegociação ou refinanciamento de 
dívidas que impliquem ampliação das des‑
pesas com subsídios e subvenções;
X – concessão ou ampliação de incentivo ou 
benefício de natureza tributária.
§ 1o Apurado que a despesa corrente supera 
85% (oitenta e cinco por cento) da receita 
corrente, sem exceder o percentual men‑
cionado no caput deste artigo, as medidas 
nele indicadas podem ser, no todo ou em 
parte, implementadas por atos do Chefe do 
Poder Executivo com vigência imediata, fa‑
cultado aos demais Poderes e órgãos autô‑
nomos implementá‑las em seus respectivos 
âmbitos.
§ 2o O ato de que trata o § 1o deste artigo 
deve ser submetido, em regime de urgên‑
cia, à apreciação do Poder Legislativo.
§ 3o O ato perde a eficácia, reconhecida a 
validade dos atos praticados na sua vigên‑
cia, quando:
I – rejeitado pelo Poder Legislativo;
II – transcorrido o prazo de 180 (cento e oi‑
tenta) dias sem que se ultime a sua apre‑
ciação; ou
III – apurado que não mais se verifica a 
hipótese prevista no §  1o deste artigo, 
mesmo após a sua aprovação pelo Poder 
Legislativo.
§ 4o A apuração referida neste artigo deve 
ser realizada bimestralmente.
§ 5o As disposições de que trata este artigo:
I – não constituem obrigação de pagamento 
futuro pelo ente da Federação ou direitos 
de outrem sobre o erário;
II – não revogam, dispensam ou suspendem 
o cumprimento de dispositivos constitucio‑
nais e legais que disponham sobre metas 
fiscais ou limites máximos de despesas.
§ 6o Ocorrendo a hipótese de que trata o ca‑
put deste artigo, até que todas as medidas 
nele previstas tenham sido adotadas por 
todos os Poderes e órgãos nele menciona‑
dos, de acordo com declaração do respecti‑
vo Tribunal de Contas, é vedada:
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andrade, 2o Vice-Presidente; Senador ronaldo 
cUnha lima, 1o Secretário; Senador carlos 
Patrocínio, 2o Secretário; Senador casildo 

maldaner, 4o Secretário

EMENDA CONSTITUCIONAL No 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.

c	 Publicada no DOU de 14‑9‑2000.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3o do artigo 60 
da Constituição Federal, promulgam a seguinte 
Emenda ao texto constitucional:
Art. 1o A alínea e do inciso VII do art. 34 passa a 
vigorar com a seguinte redação:
 “Art. 34.  ..............................................................
   ..........................................................................
 VII – ....................................................................
   ..........................................................................
 e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante 

de impostos estaduais, compreendida a proveniente 
de transferências, na manutenção e desenvolvimento 
do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.”

Art. 2o O inciso III do art. 35 passa a vigorar com 
a seguinte redação:
 “Art. 35.  ..............................................................
   ..........................................................................
 III – não tiver sido aplicado o mínimo exigido da re‑

ceita municipal na manutenção e desenvolvimento do 
ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.”

Art. 3o O § 1o do art. 156 da Constituição Fede-
ral passa a vigorar com a seguinte redação:
 “Art. 156.  ............................................................
 § 1o Sem prejuízo da progressividade no tempo a que 

se refere o art. 182, § 4o, inciso II, o imposto previsto 
no inciso I poderá:

 I – ser progressivo em razão do valor do imóvel; e
 II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localiza‑

ção e o uso do imóvel.
   ........................................................................”.

Art. 4o O parágrafo único do art. 160 passa a 
vigorar com a seguinte redação:
 “Art. 160. .............................................................

 Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não 
impede a União e os Estados de condicionarem a en‑
trega de recursos:

 I – ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas 
autarquias;

 II – ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2o, in‑
cisos II e III.”

Art. 5o O inciso IV do art. 167 passa a vigorar 
com a seguinte redação:
 “Art. 167.  ............................................................
 “IV – a vinculação de receita de impostos a órgão, 

fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do pro‑
duto da arrecadação dos impostos a que se referem 
os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as 
ações e serviços públicos de saúde e para manuten‑
ção e desenvolvimento do ensino, como determinado, 
respectivamente, pelos arts. 198, § 2o, e 212, e a pres‑
tação de garantias às operações de crédito por ante‑
cipação de receita, previstas no art. 165, § 8o, bem 
como o disposto no § 4o deste artigo.

   ........................................................................”.

Art. 6o O art. 198 passa a vigorar acrescido dos 
seguintes §§ 2o e 3o, numerando-se o atual pa-
rágrafo único como § 1o:
 “Art. 198.  ............................................................
 § 1o (parágrafo único original) ................................
 § 2o União, os Estados, o Distrito Federal e os Municí‑

pios aplicarão, anualmente, em ações e serviços pú‑
blicos de saúde recursos mínimos derivados da apli‑
cação de percentuais calculados sobre:

 I – no caso da União, na forma definida nos termos da 
lei complementar prevista no § 3o;

 II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o pro‑
duto da arrecadação dos impostos a que se refere o 
art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 
159, inciso I, alínea a e inciso II, deduzidas as parce‑
las que forem transferidas aos respectivos Municípios;

 III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o 
produto da arrecadação dos impostos a que se refere 
o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 
159, inciso I, alínea b e § 3o.

 § 3o Lei complementar, que será reavaliada pelo me‑
nos a cada cinco anos, estabelecerá:

 I – os percentuais de que trata o § 2o;
 II – os critérios de rateio dos recursos da União vin‑

culados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a 
seus respectivos Municípios, objetivando a progressi‑
va redução das disparidades regionais;

 III – as normas de fiscalização, avaliação e controle 
das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, 
distrital e municipal;
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LEI No 4.717,  
DE 29 DE JUNHO DE 1965

Regula a ação popular.
c	 Publicada no DOU de 5‑7‑1965.
c	 Art. 5o, LXXIII, da CF.

DA AÇÃO POPULAR
Art. 1o Qualquer cidadão será parte legítima 
para pleitear a anulação ou a declaração de nuli-
dade de atos lesivos ao patrimônio da União, do 
Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, 
de entidades autárquicas, de sociedades de eco-
nomia mista (Constituição, artigo 141, § 38), de 
sociedades mútuas de seguro nas quais a União 
represente os segurados ausentes, de empre-
sas públicas, de serviços sociais autônomos, de 
instituições ou fundações para cuja criação ou 
custeio o tesouro público haja concorrido ou 
concorra com mais de cinquenta por cento do 
patrimônio ou da receita ânua de empresas in-
corporadas ao patrimônio da União, do Distri-
to Federal, dos Estados e dos Municípios e de 
quaisquer pessoas jurídicas ou entidades sub-
vencionadas pelos cofres públicos.
c	 Refere‑se à CF/1946.
c	 Súm. no 365 do STF.
c	 Súm. no 329 do STJ.

§ 1o Consideram-se patrimônio público para os 
fins referidos neste artigo, os bens e direitos de 
valor econômico, artístico, estético, histórico ou 
turístico.
c	 §  1o com a redação dada pela Lei no  6.513, de 

20‑12‑1977.

§ 2o Em se tratando de instituições ou funda-
ções, para cuja criação ou custeio o tesouro 
público concorra com menos de cinquenta por 
cento do patrimônio ou da receita ânua, bem 
como de pessoas jurídicas ou entidades sub-
vencionadas, as consequências patrimoniais da 
invalidez dos atos lesivos terão por limite a re-
percussão deles sobre a contribuição dos cofres 
públicos.
§ 3o A prova da cidadania, para ingresso em 
juízo, será feita com o título eleitoral, ou com 
documento que a ele corresponda.
§ 4o Para instruir a inicial, o cidadão poderá re-
querer às entidades a que se refere este artigo, 
as certidões e informações que julgar necessá-
rias, bastando para isso indicar a finalidade das 
mesmas.

§ 5o As certidões e informações, a que se refe-
re o parágrafo anterior, deverão ser fornecidas 
dentro de quinze dias da entrega, sob recibo, 
dos respectivos requerimentos, e só poderão ser 
utilizadas para a instrução de ação popular.
§ 6o Somente nos casos em que o interesse pú-
blico, devidamente justificado, impuser sigilo, 
poderá ser negada certidão ou informação.
§ 7o Ocorrendo a hipótese do parágrafo ante-
rior, a ação poderá ser proposta desacompa-
nhada das certidões ou informações negadas, 
cabendo ao juiz, após apreciar os motivos do 
indeferimento, e salvo em se tratando de razão 
de segurança nacional, requisitar umas e outras; 
feita a requisição, o processo correrá em segre-
do de justiça, que cessará com o trânsito em 
julgado de sentença condenatória.
Art. 2o São nulos os atos lesivos ao patrimônio 
das entidades mencionadas no artigo anterior, 
nos casos de:
a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
e) desvio de finalidade.
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos 
de nulidade observar-se-ão as seguintes normas:
a) a incompetência fica caracterizada quando 

o ato não se incluir nas atribuições legais do 
agente que o praticou;

b) o vício de forma consiste na omissão ou na 
observância incompleta ou irregular de for-
malidades indispensáveis à existência ou se-
riedade do ato;

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o re-
sultado do ato importa em violação de lei, 
regulamento ou outro ato normativo;

d) a inexistência dos motivos se verifica quando 
a matéria de fato ou de direito, em que se 
fundamenta o ato, é materialmente inexis-
tente ou juridicamente inadequada ao resul-
tado obtido;

e) o desvio da finalidade se verifica quando o 
agente pratica o ato visando a fim diverso 
daquele previsto, explícita ou implicitamen-
te, na regra de competência.

Art. 3o Os atos lesivos ao patrimônio das pessoas 
de direito público ou privado, ou das entidades 
mencionadas no artigo 1o, cujos vícios não se 
compreendam nas especificações do artigo an-
terior, serão anuláveis, segundo as prescrições 
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DOS SUJEITOS PASSIVOS DA 
AÇÃO E DOS ASSISTENTES

Art. 6o A ação será proposta contra as pessoas 
públicas ou privadas e as entidades referidas 
no artigo 1o, contra as autoridades, funcioná-
rios ou administradores que houverem autori-
zado, aprovado, ratificado ou praticado o ato 
impugnado, ou que, por omissão tiverem dado 
oportunidade à lesão, e contra os beneficiários 
diretos do mesmo.
c	 Arts. 113 a 123 do CPC/2015.

§ 1o Se não houver beneficiário direto do ato 
lesivo, ou se for ele indeterminado ou desco-
nhecido, a ação será proposta somente contra 
as outras pessoas indicadas neste artigo.
§ 2o No caso de que trata o inciso II, b, do artigo 
4o, quando o valor real do bem for inferior ao 
da avaliação, citar-se-ão como réus, além das 
pessoas públicas ou privadas e entidades refe-
ridas no artigo 1o, apenas os responsáveis pela 
avaliação inexata e os beneficiários da mesma.
§ 3o A pessoa jurídica de direito público ou de 
direito privado, cujo ato seja objeto de impug-
nação, poderá abster-se de contestar o pedido, 
ou poderá atuar ao lado do autor, desde que 
isso se afigure útil ao interesse público, a juízo 
do respectivo representante legal ou dirigente.
§ 4o O Ministério Público acompanhará a ação, 
cabendo-lhe apressar a produção da prova e 
promover a responsabilidade, civil ou criminal, 
dos que nela incidirem, sendo-lhe vedado, em 
qualquer hipótese, assumir a defesa do ato im-
pugnado ou dos seus autores.
§ 5o É facultado a qualquer cidadão habilitar-se 
como litisconsorte ou assistente do autor da 
ação popular.

DO PROCESSO
Art. 7o A ação obedecerá ao procedimento or-
dinário, previsto no Código de Processo Civil, 
observadas as seguintes normas modificativas:
c	 Arts. 113 a 123 do CPC/2015.

I – ao despachar a inicial o juiz ordenará:
a) além da citação dos réus, a intimação do re-

presentante do Ministério Público;
b) a requisição às entidades indicadas na pe-

tição inicial, dos documentos que tiverem 
sido referidos pelo autor (artigo 1o, § 6o), 
bem como a de outros que se lhe afigurem 
necessários ao esclarecimento dos fatos, fi-

xando o prazo de quinze a trinta dias para o 
atendimento.

§ 1o O representante do Ministério Público pro-
videnciará para que as requisições, a que se re-
fere o inciso anterior, sejam atendidas dentro 
dos prazos fixados pelo juiz.
§ 2o Se os documentos e informações não pu-
derem ser oferecidos nos prazos assinalados, o 
juiz poderá autorizar prorrogação dos mesmos, 
por prazo razoável.
II – quando o autor o preferir, a citação dos be-
neficiários far-se-á por edital com o prazo de 
trinta dias, afixado na sede do juízo e publicado 
três vezes no jornal oficial do Distrito Federal, ou 
da Capital do Estado ou Território em que seja 
ajuizada a ação. A publicação será gratuita e 
deverá iniciar-se no máximo três dias após a en-
trega, na repartição competente, sob protocolo, 
de uma via autenticada do mandado;
III – qualquer pessoa, beneficiada ou responsá-
vel pelo ato impugnado, cuja existência ou iden-
tidade se torne conhecida no curso do processo 
e antes de proferida a sentença final de primeira 
instância, deverá ser citada para a integração do 
contraditório, sendo-lhe restituído o prazo para 
contestação e produção de provas. Salvo, quan-
to a beneficiário, se a citação se houver feito na 
forma do inciso anterior;
IV – o prazo de contestação é de vinte dias pror-
rogáveis por mais vinte, a requerimento do in-
teressado, se particularmente difícil a produção 
de prova documental, e será comum a todos os 
interessados, correndo da entrega em cartório 
do mandado cumprido, ou, quando for o caso, 
do decurso do prazo assinado em edital;
V – caso não requerida, até o despacho sanea-
dor, a produção de prova testemunhal ou peri-
cial, o juiz ordenará vista às partes por dez dias, 
para alegações, sendo-lhe os autos conclusos, 
para sentença, quarenta e oito horas após a ex-
piração desse prazo; havendo requerimento de 
prova, o processo tomará o rito ordinário;
VI – a sentença, quando não prolatada em au-
diência de instrução e julgamento, deverá ser 
proferida dentro de quinze dias do recebimento 
dos autos pelo juiz.
Parágrafo único. O proferimento da sentença 
além do prazo estabelecido privará o juiz da in-
clusão em lista de merecimento para promoção, 
durante dois anos, e acarretará a perda, para 
efeito de promoção por antiguidade, de tantos 
dias, quantos forem os do retardamento; salvo 
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Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência

Art. 24. Aplicam-se ao mandado de segurança 
os arts. 46 a 49 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 – Código de Processo Civil.
c	 Súm. no 631 do STF.

Art. 25. Não cabem, no processo de mandado 
de segurança, a interposição de embargos in-
fringentes e a condenação ao pagamento dos 
honorários advocatícios, sem prejuízo da apli-
cação de sanções no caso de litigância de má-fé.
c	 Súmulas nos 294, 512 e 597 do STF.
c	 Súmulas nos 105 e 169 do STJ.

Art. 26. Constitui crime de desobediência, nos 
termos do art. 330 do Decreto-Lei no 2.848, de 
7 de dezembro de 1940, o não cumprimento 
das decisões proferidas em mandado de segu-
rança, sem prejuízo das sanções administrativas 
e da aplicação da Lei no 1.079, de 10 de abril de 
1950, quando cabíveis.
Art. 27. Os regimentos dos tribunais e, no que 
couber, as leis de organização judiciária deverão 
ser adaptados às disposições desta Lei no prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, contado da sua 
publicação.
Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
Art. 29. Revogam-se as Leis nos 1.533, de 31 de 
dezembro de 1951, 4.166, de 4 de dezembro de 
1962, 4.348, de 26 de junho de 1964, 5.021, 
de 9 de junho de 1966; o art. 3o da Lei no 6.014, 
de 27 de dezembro de 1973, o art. 1o da Lei 
no 6.071, de 3 de julho de 1974, o art. 12 da Lei 
no 6.978, de 19 de janeiro de 1982, e o art. 2o da 
Lei no 9.259, de 9 de janeiro de 1996.

Brasília, 7 de agosto de 2009;  
188o da Independência e  

121o da República.
Luiz Inácio Lula da Silva

DECRETO No 6.949,  
DE 25 DE AGOSTO DE 2009

Promulga a Convenção Internacional sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, 
em 30 de março de 2007.

c	 Publicado no DOU de 26‑8‑2009.
c	 Lei no 13.146, de 6‑7‑2015 (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência).

Art. 1o A Convenção sobre os Direitos das Pes-
soas com Deficiência e seu Protocolo Faculta-

tivo, apensos por cópia ao presente Decreto, 
serão executados e cumpridos tão inteiramente 
como neles se contém.
Art. 2o São sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam resultar em 
revisão dos referidos diplomas internacionais ou 
que acarretem encargos ou compromissos gra-
vosos ao patrimônio nacional, nos termos do 
art. 49, inciso I, da Constituição.
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 25 de agosto de 2009;  
188o da Independência e  

121o da República.
Luiz Inácio Lula da Silva

CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS 
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

c	 No Brasil, foi aprovada pelo Dec. Legislativo no 186, 
de 9‑7‑2008, e promulgada pelo Dec. no 6.949, de 
25‑8‑2009.

c	 Arts. 24, XIV, 37, VIII, 203, IV, 208, III, 227, § 1o, II, e 
244 da CF.

PREÂMBULO
Os Estados-Partes da presente Convenção,
a) Relembrando os princípios consagrados na 

Carta das Nações Unidas, que reconhecem 
a dignidade e o valor inerentes e os direitos 
iguais e inalienáveis de todos os membros 
da família humana como o fundamento da 
liberdade, da justiça e da paz no mundo,

b) Reconhecendo que as Nações Unidas, na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e nos Pactos Internacionais sobre Direitos 
Humanos, proclamaram e concordaram que 
toda pessoa faz jus a todos os direitos e li-
berdades ali estabelecidos, sem distinção de 
qualquer espécie,

c) Reafirmando a universalidade, a indivisibili-
dade, a interdependência e a inter-relação de 
todos os direitos humanos e liberdades fun-
damentais, bem como a necessidade de ga-
rantir que todas as pessoas com deficiência 
os exerçam plenamente, sem discriminação,

d) Relembrando o Pacto Internacional dos Direi-
tos Econômicos, Sociais e Culturais, o Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a 
Convenção Internacional sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação Racial, 
a Convenção sobre a Eliminação de todas as 
Formas de Discriminação contra a Mulher, a 
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Art. 4o-J. Os órgãos e entidades da administração 
pública federal poderão aderir a ata de registro 
de preços gerenciada por órgão ou entidade es-
tadual, distrital ou municipal em procedimentos 
realizados nos termos desta Lei, até o limite, por 
órgão ou entidade, de 50% (cinquenta por cen-
to) dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e para os ór-
gãos participantes.
Parágrafo único. As contratações decorrentes 
das adesões à ata de registro de preços de que 
trata o caput deste artigo não poderão exceder, 
na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada 
item registrado na ata de registro de preços para 
o órgão gerenciador e para os órgãos partici-
pantes, independentemente do número de ór-
gãos não participantes que aderirem.
Art. 4o-K. Os órgãos de controle interno e exter-
no priorizarão a análise e a manifestação quan-
to à legalidade, à legitimidade e à economici-
dade das despesas decorrentes dos contratos 
ou das aquisições realizadas com fundamento 
nesta Lei.
Parágrafo único. Os tribunais de contas devem 
atuar para aumentar a segurança jurídica na 
aplicação das normas desta Lei, inclusive por 
meio de respostas a consultas.
c	 Arts. 4o‑J e 4o‑K acrescidos pela Lei no 14.065, de 

30‑9‑2020.

Art. 5o Toda pessoa colaborará com as autori-
dades sanitárias na comunicação imediata de:
I – possíveis contatos com agentes infecciosos 
do coronavírus;
II – circulação em áreas consideradas como re-
giões de contaminação pelo coronavírus.
Art. 5o-A. Enquanto perdurar o estado de emer-
gência de saúde internacional decorrente do co-
ronavírus responsável pelo surto de 2019:
I – os prazos processuais, a apreciação de ma-
térias, o atendimento às partes e a concessão 
de medidas protetivas que tenham relação com 
atos de violência doméstica e familiar cometi-
dos contra mulheres, crianças, adolescentes, 
pessoas idosas e pessoas com deficiência serão 
mantidos, sem suspensão;
II – o registro da ocorrência de violência domés-
tica e familiar contra a mulher e de crimes come-
tidos contra criança, adolescente, pessoa idosa 
ou pessoa com deficiência poderá ser realizado 
por meio eletrônico ou por meio de número de 

telefone de emergência designado para tal fim 
pelos órgãos de segurança pública;
Parágrafo único. Os processos de que trata o in-
ciso I do caput deste artigo serão considerados 
de natureza urgente.
c	 Art. 5o‑A acrescido pela Lei no 14.022, de 7‑7‑2020.

Art. 5o-B. O receituário médico ou odontológi-
co de medicamentos sujeitos a prescrição e de 
uso contínuo será válido pelo menos enquanto 
perdurarem as medidas de isolamento para con-
tenção do surto da Covid-19.
§ 1o O disposto no caput não se aplica ao recei-
tuário de medicamentos sujeitos ao controle sa-
nitário especial, que seguirá a regulamentação 
da ANVISA.
§ 2o VETADO.
c	 Art. 5o‑B acrescido dada pela Lei no  14.028, de 

27‑7‑2020.

Art. 6o É obrigatório o compartilhamento entre 
órgãos e entidades da administração pública fe-
deral, estadual, distrital e municipal de dados 
essenciais à identificação de pessoas infectadas 
ou com suspeita de infecção pelo coronaví-
rus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua 
propagação.
§ 1o A obrigação a que se refere o caput deste 
artigo estende-se às pessoas jurídicas de direito 
privado quando os dados forem solicitados por 
autoridade sanitária.
§ 2o O Ministério da Saúde manterá dados pú-
blicos e atualizados sobre os casos confirmados, 
suspeitos e em investigação, relativos à situação 
de emergência pública sanitária, resguardando 
o direito ao sigilo das informações pessoais.
Art. 6o-A. Para a concessão de suprimento de 
fundos e por item de despesa, e para as aquisi-
ções e as contratações a que se refere o caput 
do art. 4o desta Lei, quando a movimentação 
for realizada por meio de Cartão de Pagamento 
do Governo, ficam estabelecidos os seguintes 
limites:
I – na execução de serviços de engenharia, o 
valor estabelecido na alínea a do inciso I do ca-
put do art. 23 da Lei no 8.666, de 21 de junho 
de 1993; e
II – nas compras em geral e em outros serviços, 
o valor estabelecido na alínea a do inciso II do 
caput do art. 23 da Lei no 8.666, de 21 de junho 
de 1993.
c	 Art. 6o‑A acrescido pela Lei no 14.035, de 11‑8‑2020.
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Súmulas Vinculantes do STF

SÚMULAS VINCULANTES DO  
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

1. Ofende a garantia constitucional do ato ju-
rídico perfeito a decisão que, sem ponderar as 
circunstâncias do caso concreto, desconsidera a 
validez e a eficácia de acordo constante de ter-
mo de adesão instituído pela Lei Complementar 
no 110/2001.
c	 Publicada no DOU de 6‑6‑2007.
c	 Art. 5o, XXXVI, da CF.
c	 LC no 110, de 29‑6‑2001, institui contribuições so‑

ciais, autoriza créditos de complementos de atualiza‑
ção monetária em contas vinculadas do FGTS.

2. É inconstitucional a lei ou ato normativo esta-
dual ou distrital que disponha sobre sistemas de 
consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias.
c	 Publicada no DOU de 6‑6‑2007.
c	 Art. 22, XX, da CF.

3. Nos processos perante o Tribunal de Contas 
da União asseguram-se o contraditório e a am-
pla defesa quando da decisão puder resultar 
anulação ou revogação de ato administrativo 
que beneficie o interessado, excetuada a apre-
ciação da legalidade do ato de concessão inicial 
de aposentadoria, reforma e pensão.
c	 Publicada no DOU de 6‑6‑2007.
c	 Arts. 5o, LIV, LV, e 71, III, da CF.
c	 Art. 2o da Lei no 9.784, de 29‑1‑1999 (Lei do Proces‑

so Administrativo Federal).

4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o 
salário mínimo não pode ser usado como inde-
xador de base de cálculo de vantagem de servi-
dor público ou de empregado, nem ser substi-
tuído por decisão judicial.
c	 Publicada no DOU de 9‑5‑2008.
c	 Arts. 7o, XXIII, 39, caput, § 1o, 42, § 1o, e 142, X, da CF.

5. A falta de defesa técnica por advogado no 
processo administrativo disciplinar não ofende 
a Constituição.
c	 Publicada no DOU de 16‑5‑2008.
c	 Art. 5o, LV, da CF.

6. Não viola a Constituição o estabelecimento 
de remuneração inferior ao salário mínimo para 
as praças prestadoras de serviço militar inicial.
c	 Publicada no DOU de 16‑5‑2008.
c	 Arts. 1o, III, 7o, IV, e 142, § 3o, VIII, da CF.

7. A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, 
revogada pela Emenda Const i tuc ional 
no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 

12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada 
à edição de lei complementar.
c	 Publicada no DOU de 20‑6‑2008.
c	 Art. 591 do CC.
c	 MP no 2.172‑32, de 23‑8‑2001, que até o encerra‑

mento desta edição não havia sido convertida em lei, 
estabelece a nulidade das disposições contratuais que 
menciona e inverte, nas hipóteses que prevê, o ônus 
da prova nas ações intentadas para sua declaração.

8. São inconstitucionais o parágrafo único do 
artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os ar-
tigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam 
de prescrição e decadência de crédito tributário.
c	 Publicada no DOU de 20‑6‑2008.
c	 Art. 146, III, b, da CF.
c	 Arts. 173 e 174 do CTN.
c	 Art. 2o, § 3o, da Lei no 6.830, de 22‑9‑1980 (Lei das 

Execuções Fiscais).
c	 Art. 348 do Dec. no 3.048, de 6‑5‑1999 (Regulamen‑

to da Previdência Social).

9. O disposto no artigo 127 da Lei no 7.210/1984 
(Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem 
constitucional vigente, e não se lhe aplica o li-
mite temporal previsto no caput do artigo 58.
c	 Publicada no DOU de 20‑6‑2008 e republicada no 

DOU de 27‑6‑2008.
c	 Art. 5o, XXXVI, da CF.

10. Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, 
artigo 97) a decisão de órgão fracionário de 
Tribunal que, embora não declare expressamen-
te a inconstitucionalidade de lei ou ato norma-
tivo do poder público, afasta sua incidência, no 
todo ou em parte.
c	 Publicada no DOU de 27‑6‑2008.
c	 Art. 97 da CF.

11. Só é lícito o uso de algemas em casos de 
resistência e de fundado receio de fuga ou de 
perigo à integridade física própria ou alheia, 
por parte do preso ou de terceiros, justificada a 
excepcionalidade por escrito, sob pena de res-
ponsabilidade disciplinar, civil e penal do agente 
ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do 
ato processual a que se refere, sem prejuízo da 
responsabilidade civil do Estado.
c	 Publicada no DOU de 22‑8‑2008.
c	 Art. 5o, XLIX, da CF.
c	 Arts. 23, III, 329 a 331 e 352 do CP.
c	 Arts. 284 e 292 do CPP.
c	 Arts. 42, 177, 180, 298 a 301 do CPM.
c	 Arts. 234 e 242 do CPPM.
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para a obtenção de aposentadoria até a data 
do seu óbito.
c	 Arts. 15, 26, I, 74 e 102, § 2o, da Lei no 8.213, de 24‑

7‑1991 (Lei dos Planos de Benefícios da Previdência 
Social).

c	 Súm. no 340 do STJ.

418. Cancelada. (DJe de 1o-8-2016).
419. Descabe a prisão civil do depositário judi-
cial infiel.
c	 Art. 5o, LXVII, da CF.
c	 Art. 652 do CC.
c	 Art. 4o, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.866, de 11‑4‑1994 (Lei 

do Depositário Infiel).
c	 Art. 4o do Dec.‑lei no 911, de 1o‑10‑1969 (Lei das Alie‑

nações Fiduciárias).
c	 Art. 11 do Dec. no 592, de 6‑7‑1992, que promulga o 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.
c	 Art. 7o, 7, do Pacto de São José da Costa Rica.
c	 Súm. Vinc. no 25 do STF.
c	 Súmulas nos 304 e 305 do STJ.

420. Incabível, em embargos de divergência, dis-
cutir o valor de indenização por danos morais.
c	 Art. 5o, X, da CF.
c	 Arts. 366 e 994, IX, do CPC/2015.

421. Os honorários advocatícios não são devi-
dos à Defensoria Pública quando ela atua con-
tra a pessoa jurídica de direito público à qual 
pertença.
c	 Art. 134, § 1o, da CF.
c	 Art. 381 do CC.
c	 LC no 80, de 12‑1‑1994 (Lei da Defensoria Pública).

422. O art. 6o, e, da Lei no 4.380/1964 não es-
tabelece limitação aos juros remuneratórios nos 
contratos vinculados ao SFH.
c	 Lei no 4.380, de 21‑8‑1964, institui a correção mo‑

netária nos contratos imobiliários de interesse social, 
o sistema financeiro para aquisição da casa própria, 
cria o Banco Nacional da Habitação (BNH), e Socie‑
dades de Crédito Imobiliário, as Letras Imobiliárias, o 
Serviço Federal de Habitação e Urbanismo.

c	 Lei no 5.741, de 1o‑12‑1971, dispõe sobre a proteção 
do financiamento de bens imóveis vinculados ao Sis‑
tema Financeiro da Habitação.

c	 Art. 9o da Lei no 8.036, de 11‑5‑1990 (Lei do FGTS).
c	 Art. 10, I, do Dec.‑lei no 70, de 21‑11‑1966 (Lei de 

Execução de Cédula Hipotecária).
c	 Art. 1o do Dec.‑lei no 2.291, de 21‑11‑1986, que ex‑

tingue o Banco Nacional da Habitação – BNH.

423. A Contribuição para Financiamento da 
Seguridade Social – COFINS incide sobre as re-
ceitas provenientes das operações de locação 
de bens móveis.
c	 Art. 195 da CF.
c	 Art. 2o da LC no 70, de 30‑12‑1991, institui contribui‑

ção para financiamento da Seguridade Social e ele‑
va a alíquota da contribuição social sobre o lucro das 
instituições financeiras.

c	 Art. 1o da Lei no 10.833, de 29‑12‑2003, que altera a 
legislação tributária federal.

c	 Arts. 8o, § 14, e 25, parágrafo único, da Lei no 10.865, 
de 30‑4‑2004, dispõe sobre a Contribuição para os 
Programas de Integração Social e de Formação do Pa‑
trimônio do Servidor Público e a Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre 
a importação de bens e serviços.

424. É legítima a incidência de ISS sobre os ser-
viços bancários congêneres da lista anexa ao 
Dec.-lei no 406/1968 e à LC no 56/1987.
c	 Art. 156, III, da CF.
c	 A LC no 56, de 15‑12‑1987, foi revogada pela LC 

no 116, de 31‑7‑2003 (Lei do ISS).
c	 Art. 2o, III, da LC no 116, de 31‑7‑2003 (Lei do ISS).
c	 Dec.‑lei no 406, de 3‑12‑1968, estabelece normas ge‑

rais de direito financeiro, aplicáveis aos Impostos so‑
bre Operações relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Serviços de qualquer Natureza.

c	 Súm. no 588 do STF.

428. Compete ao Tribunal Regional Federal de-
cidir os conflitos de competência entre juizado 
especial federal e juízo federal da mesma seção 
judiciária.
c	 Art. 109, I, e, da CF.
c	 Lei no 10.259, de 12‑7‑2001 (Lei dos Juizados Espe‑

ciais Federais).

431. É ilegal a cobrança de ICMS com base no 
valor da mercadoria submetido ao regime de 
pauta fiscal.
c	 Art. 148 do CTN.
c	 Art. 8o da LC no 87, de 13‑9‑1996 (Lei Kandir – ICMS).
c	 Art. 2o, I e II, do Dec.‑lei no 406, de 3‑12‑1968, que 

estabelece normas gerais de direito financeiro, apli‑
cáveis aos Impostos sobre Operações relativas à Cir‑
culação de Mercadorias e sobre Serviços de qualquer 
Natureza.

432. As empresas de construção civil não es-
tão obrigadas a pagar ICMS sobre mercado-
rias adquiridas como insumos em operações 
interestaduais.
c	 Art. 3o da LC no 87, de 13‑9‑1996 (Lei Kandir – ICMS).
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304. Correção monetária. Empresas em liqui‑
dação. Art. 46 do ADCT/CF. Os débitos traba-
lhistas das entidades submetidas aos regimes 
de intervenção ou liquidação extrajudicial estão 
sujeitos a correção monetária desde o respecti-
vo vencimento até seu efetivo pagamento, sem 
interrupção ou suspensão, não incidindo, entre-
tanto, sobre tais débitos, juros de mora.
c	 OJ da SBDI‑I no 408 do TST.

308. Prescrição quinquenal.
I – Respeitado o biênio subsequente à cessação 
contratual, a prescrição da ação trabalhista con-
cerne às pretensões imediatamente anteriores a 
cinco anos, contados da data do ajuizamento da 
reclamação e, não, às anteriores ao quinquênio 
da data da extinção do contrato.
II – A norma constitucional que ampliou o prazo 
de prescrição da ação trabalhista para 5 (cin-
co) anos é de aplicação imediata e não atinge 
pretensões já alcançadas pela prescrição bienal 
quando da promulgação da CF/1988.
c	 Redação dada pela Res. no 129 do TST, de 5‑4‑2005 

(DJU de 20‑4‑2005).

315. IPC de março/1990. Lei no 8.030, de 12‑
4‑1990 (Plano Collor). Inexistência de direi‑
to adquirido. A partir da vigência da Medida 
Provisória no 154, de 15-3-1990, convertida na 
Lei no 8.030, de 15-4-1990, não se aplica o IPC 
de março de 1990, de 84,32% (oitenta e quatro 
vírgula trinta e dois por cento), para a correção 
dos salários, porque o direito ainda não se havia 
incorporado ao patrimônio jurídico dos traba-
lhadores, inexistindo ofensa ao inciso XXXVI do 
art. 5o da CF/1988.
328. Férias. Terço constitucional. O pagamen-
to das férias, integrais ou proporcionais, goza-
das ou não, na vigência da CF/1988, sujeita-se 
ao acréscimo do terço previsto no respectivo 
art. 7o, XVII.
329. Honorários advocatícios. Art. 133 da 
CF/1988. Mesmo após a promulgação da 
CF/1988, permanece válido o entendimento 
consubstanciado na Súmula no 219 do Tribunal 
Superior do Trabalho.
331. Contrato de prestação de serviços. 
Legalidade.
I – A contratação de trabalhadores por empresa 
interposta é ilegal, formando-se o vínculo dire-
tamente com o tomador dos serviços, salvo no 
caso de trabalho temporário (Lei no 6.019, de 
3-1-1974).

II – A contratação irregular de trabalhador, me-
diante empresa interposta, não gera vínculo de 
emprego com os órgãos da administração pú-
blica direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, 
da CF/1988).
III – Não forma vínculo de emprego com o to-
mador a contratação de serviços de vigilância 
(Lei no 7.102, de 20-6-1983) de conservação e 
limpeza, bem como a de serviços especializa-
dos ligados à atividade-meio do tomador, desde 
que inexistente a pessoalidade e a subordinação 
direta.
IV – O inadimplemento das obrigações traba-
lhistas, por parte do empregador, implica a 
responsabilidade subsidiária do tomador dos 
serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive 
quanto aos órgãos da administração direta, das 
autarquias, das fundações públicas, das empre-
sas públicas e das sociedades de economia mis-
ta, desde que hajam participado da relação pro-
cessual e constem também do título executivo 
judicial (art. 71 da Lei no 8.666, de 21-6-1993).
c	 Redação dada pela Res. do TST no 96, de 11‑9‑2000 

(DJU de 18‑9‑2000).

339. CIPA. Suplente. Garantia de emprego. 
CF/1988.
I – O suplente da CIPA goza da garantia de em-
prego prevista no art. 10, II, a, do ADCT a par-
tir da promulgação da Constituição Federal de 
1988.
II – A estabilidade provisória do cipeiro não 
constitui vantagem pessoal, mas garantia para 
as atividades dos membros da CIPA, que so-
mente tem razão de ser quando em atividade 
a empresa. Extinto o estabelecimento, não se 
verifica a despedida arbitrária, sendo impossível 
a reintegração e indevida a indenização do pe-
ríodo estabilitário.
c	 Redação dada pela Res. no 129 do TST, de 5‑4‑2005 

(DJU de 20‑4‑2005).

349. Acordo de compensação de horário em 
atividade insalubre, celebrado por acordo co‑
letivo. Validade. A validade de acordo coletivo 
ou convenção coletiva de compensação de jor-
nada de trabalho em atividade insalubre pres-
cinde da inspeção prévia da autoridade compe-
tente em matéria de higiene do trabalho (art. 7o, 
XIII, da CF/1988; art. 60 da CLT).
360. Turnos ininterruptos de revezamento. 
Intervalos intrajornada e semanal. A interrup-
ção do trabalho destinada a repouso e alimen-
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA
• danos ao meio ambiente: Lei no 

7.347/1985

AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
CONSTITUCIONALIDADE
• Lei no 9.868/1999
• admissibilidade: arts. 13 a 20 da Lei 

no 9.868/1999
• decisão: arts.  22 a 28 da Lei no 

9.868/1999
• medida cautelar: art.  21 da Lei no 

9.868/1999
• procedimento: arts. 13 a 20 da Lei no 

9.868/1999

AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE
• Lei no 9.868/1999
• admissibilidade: arts. 2o a 9o da Lei no 

9.868/1999
• decisão: arts.  22 a 28 da Lei no 

9.868/1999
• medida cautelar: arts. 10 a 12 da Lei 

no 9.868/1999
• procedimento: arts. 2o a 9o da Lei no 

9.868/1999

AÇÃO POPULAR
• Lei no 4.717/1965
• competência: art.  5o da Lei no 

4.717/1965
• processo: arts.  7o a 19 da Lei no 

4.717/1965
• sujeitos passivos: art.  6o da Lei no 

4.717/1965

ACESSO AOS DOCUMENTOS 
PÚBLICOS
• Lei no 12.527/2011

APOSENTADORIA DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA
• regulamentação do § 1o do art. 201 

da CF: LC no 142/2013

ARGUIÇÃO DE 
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL
• Lei no 9.882/1999

C
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
• acréscimo de dispositivos que regu‑

lamentam o art. 102 da CF: art. 2o da 
Lei no 11.418/2006

COMISSÃO
• nac ional  da verdade: Le i  n o 

12.528/2011

CONSUMIDOR
• ação civil pública por danos causados 

a: Lei no 7.347/1985

CONTRATO DE DESEMPENHO
• regulamentação: Lei no 13.934/2019

CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS 
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
• Dec. no 6.949/2009

CORONAVÍRUS (COVID-19)
• emergência de saúde internacio‑

nal; medidas de enfretamento: Lei 
no 13.979/2020

• regulamento da Lei no 13.979/2020: 
Dec. no 10.282/2020

D
DANOS
• causados ao meio ambiente, ao con‑

sumidor, a bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico 
e paisagístico: Lei no 7.347/1985

DOCUMENTOS
• públicos; acesso: Lei no 12.527/2011

H
HABEAS DATA
• Lei no 9.507/1997

I
IMPOSTO DE RENDA
• não incidência; indenização por da‑

nos morais: Súm. no 498 do STJ

INFORMAÇÕES
• sigilosa; acesso: Lei no 12.527/2011

INTERNET
• marco civil da: Lei no 12.965/2014

L
LEI
• geral de proteção de dados: Lei 

no 13.709/2018

LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS 
DO DIREITO BRASILEIRO
• Dec.‑lei no 4.657/1942

M
MANDADO DE INJUNÇÃO: Lei no 
13.300/2016
• coletivo: arts.  12 e 13 da Lei no 

13.300/2016

• legitimados: art.  3o da Lei no 
13.300/2016

• norma regulamentadora; efeitos: 
art. 11 da Lei no 13.300/2016

• petição inicial: art.  4o da Lei no 
13.300/2016

MANDADO DE SEGURANÇA
• Lei no 12.016/2009
MEIO AMBIENTE
• ação civil pública; responsabilida‑

de por danos causados ao: Lei no 
7.347/1985

N
NEPOTISMO
• administração pública federal: Dec. 

no 7.203/2010

P
PENA
• substitutiva: Súm. no 493 do STJ
PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
(CONVENÇÃO SOBRE OS 
DIREITOS DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA)
• acessibilidade: art. 9o

• acesso à informação: art. 21
• acesso à justiça: art. 13
• acesso a programas completos de 

habilitação e reabilitação: art. 26
• cooperação internacional: art. 32
• definições, propósito, princípios e 

obrigações gerais: arts. 1o a 4o

• direito à educação: art. 24
• direito à participação na vida cultu‑

ral e em recreação, lazer e esporte: 
art. 30

• direito à participação na vida política 
e pública: art. 29

• direito à saúde: art. 25
• direito à vida: art. 10
• direito ao padrão de vida e proteção 

social adequados: art. 28
• direito ao trabalho e ao emprego: 

art. 27
• em situações de risco e emergências 

humanitárias: art. 11
• liberdade de expressão e de opinião: 

art. 21
• liberdade de movimentação e nacio‑

nalidade: art. 18
• liberdade e segurança: art. 14
• mobilidade pessoal: art. 20
• prevenção contra a exploração, a vio‑

lência e o abuso: art. 16
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