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V

Apresentação

É com grande satisfação que apresentamos mais uma edição do Dicionário Técnico 
Jurídico.

Sendo o Direito o mais completo registro da vida humana, em sua forma e essência, 
aquela mutável, esta dinâmica, muitas vezes perecível uma e em constante mutação a outra, 
sob o influxo da própria evolução de usos, costumes e tecnologias, impossível cerceá‑lo 
em definitivos parâmetros.

A execução de obra de tal porte, pois, por mais atualizada se apresente, é trabalho 
de Danaides, que mal se conclui obriga a reiniciar‑se, característica das ciências intrinsi‑
camente ligadas à vida do homem, em permanente ebulição.

Traz esta obra todo o riquíssimo Universo do Direito pátrio, como se estrutura 
hoje, magnífico edifício em cuja construção devem ser honrados e louvados os esforços 
de mestres eméritos do passado e do presente. Nada se poupou, no sentido de dotá‑la 
de todos os verbetes, alguns com evidente sabor de tempos passados, mas necessários ao 
conhecimento da evolução das leis; outros novíssimos, leis e decretos cuja tinta com que 
foram promulgados ainda não secou de todo.

Professores, estudantes, profissionais do Direito nela encontrarão abundante messe 
de conceitos atualizados, informações precisas e remissões indispensáveis, que completam 
o texto, necessariamente essencial.

Evidentemente, não pretendemos ter elaborado obra isenta de senões, cujo apon‑
tamento desde já esperamos e agradecemos, para futuras corrigendas. Repetimos, modes‑
tamente, a tradicional advertência:

“QUOD POTUI, FECI; FACIANT MELIORA POTENTES”.
Agradecemos a amigos de ontem e de hoje a colaboração emprestada, à qual espe‑

ramos ter feito jus, sem desmerecê‑los.
A recompensa maior de tanto esforço, leitor, é a possibilidade de poder ser‑lhe útil.

Torrieri Guimarães (in memoriam)
Advogado, Escritor, Dicionarista
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VII

Lista de abreviaturas

Abrev. Abreviatura
Ac. Acórdão
ADCT Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
ADI Ação Direta de Inconstitucionalidade
ADPF Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental
Art. Artigo
BACEN Banco Central do Brasil
BNDT Banco Nacional de Devedores Trabalhistas
B.O. Boletim de Ocorrência
CC/1916 Código Civil – Lei no 3.071/1916, em vigor de 

01.01.1917 a 10.01.2003
CC/2002 Código Civil – Lei no 10.406/2002, em vigor a 

partir de 11.01.2003
CCom Código Comercial – Lei no 556/1850
CDC Código de defesa do Consumidor –  

Lei no 8.078/1990
CE Código Eleitoral – Lei no 4.737/1965
CEF Caixa Econômica Federal
CF Constituição Federal
CLT Consolidação das Leis do Trabalho – Dec.‑Lei 

no 5.452/1943
CNJ Conselho Nacional de Justiça
Cód. Código
Cód. Bras. Aer. Código Brasileiro de Aeronáutica –  

Lei no 7.565/1986
CP Código Penal – Dec.‑lei no 2.848/1940
CPC/1939 Código de Processo Civil e Comercial – Dec.‑Lei 

no 1.608/1939, em vigor de 01.02.1940 a 
31.12.1973

CPC/1973 Código de Processo Civil – Lei no 5.869/1973, 
em vigor de 01.01.1974 a 16.03.2016

CPC/2015 Novo Código de Processo Civil – Lei 
no 13.105/2015, em vigor a partir de 17.03.2016

CPM Código Penal Militar – Dec.‑Lei no 1.001/1969
CPP Código de Processo Penal – Dec.‑lei  

no 3.689/1941
CPPM Código de Processo Penal Militar – Dec.‑lei  

no 1.002/1969
CTB Código de Trânsito Brasileiro – Lei  

no 9.503/1997
CTN Código Tributário Nacional – Lei no 5.172/1966
Dec. Decreto
Dec. Leg. Decreto Legislativo
Dec.‑Lei Decreto‑lei
Dir. Direito
EC Emenda Constitucional
ECA Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 

no 8.069/1990

EPD Estatuto da Pessoa com Deficiência –  
Lei no 13.146/2015

FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
inc. Inciso
INPI Instituto Nacional da Propriedade Industrial
INSS Instituto Nacional do Seguro Social
LC Lei Complementar
LCP Lei das Contravenções Penais –  

Dec.‑lei no 3.688/1941
LEP Lei de Execução Penal – Lei no 7.210/1984
LINDB Lei de Introdução às Normas do  

Direito Brasileiro (antiga LICC) –  
Dec.‑Lei no 4.657/1942

Loc. lat. Locução latina
LOJF Lei orgânica da Justiça Federal –  

Lei no 5.010/1966
LRE Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e 

Falências – Lei no 11.101/2005
MP Medida provisória
no Número
OAB Ordem dos Advogados do Brasil
OIT Organização Internacional do Trabalho
p.  Página
PAR. Parágrafo
pl. Plural
Por ex. Por exemplo
RCJF Regimento de Custas da Justiça Federal – Lei  

no 9.289/1996
Res. Resolução
RICNJ Regimento Interno do Conselho Nacional de 

Justiça
RISTJ Regimento Interno do Superior Tribunal de 

Justiça
RISTF Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal
segs. Seguintes
SUDS  Programa de Desenvolvimento de Sistemas 

Unificados
 e Descentralizados de Saúde nos Estados
Súm. Súmula
Súm. Vinc. Súmula Vinculante
STF Supremo Tribunal Federal
STJ Superior Tribunal de Justiça
TNU Turma nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais
TFR Tribunal Federal de Recursos
TRF Tribunal Regional Federal
TSE Tribunal Superior Eleitoral
TST Tribunal Superior do Trabalho
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IX

Prefácio

A utilidade de um bom dicionário é incalculável. Mas, sob certo ponto de vista, é maior, 
quando se trata de obra especializada em certo domínio científico, em cujas fronteiras, abstraída 
a classe dos vocábulos originalmente técnicos, as próprias palavras do discurso corrente já se su‑
jeitam a outras regras convencionais de uso, que as remetem a um mundo semântico particular.

São poucos, senão pouquíssimos, em língua portuguesa, editados no Brasil, os dicionários 
de termos técnicos da área jurídica. Esta deficiência já bastaria por justificar todo o esforço de 
outra publicação, ainda quando fosse desprovida dalguma singularidade metodológica, ou de 
alcance prático adicional.

Não é o caso desta obra, a qual tem virtudes, e muitas.
O autor, que, como advogado, jornalista, escritor e tradutor, conta com largo tirocínio no 

manejo da linguagem, valeu‑se dessa experiência para estruturar a obra conforme a justa dimensão 
e serventia de um dicionário, escapando às duas tentações que poderiam sacrificar‑lhe tal propó‑
sito: a de querer constituir‑se numa pequena enciclopédia jurídica, com pretensões de sínteses 
exaustivas, e a de não ousar mais que um catálogo de definições breves, com proveitos limitados.

Cada verbete foi concebido e redigido com o intuito de dar ao leitor, que, embora sendo 
profissional do Direito, não tenha intimidade com a matéria, ou, tendo‑a, não seja ajudado da 
memória, ou não possa recorrer de imediato aos textos legais e ao acervo da doutrina e da juris‑
prudência, uma ideia clara do conteúdo semântico dos vocábulos e das locuções que ocorrem 
nas proposições jurídicas e nas proposições normativas. Desta clareza e propriedade vem‑lhe, por 
consequência natural, toda a valia que representa a estudantes, estagiários e leigos nas questões 
jurídicas.

Não se reduz a definir, explica. Não apenas explica, mas situa, quando deve, no contexto 
legislativo atualizado e nas províncias do saber jurídico; com isso, abre horizontes. É estrito: não 
faz digressões supérfluas e mostra‑se contido nas referências analógicas. Não regateia: recupera 
palavras e expressões vernáculas e latinas, algumas arcaicas, outras em desuso, mas com grande 
poder de comunicação, e quase todas indispensáveis à inteligência, não só dos escritos de leitura 
ocasional, mas também das técnicas, conceitos e instituições que compõem a trama da história 
do Direito e se propõem como objetos permanentes do pensamento jurídico.

É perceptível a seriedade das pesquisas que o suportam. Não chegando, ainda, assim, a 
esgotar o cabedal de termos e expressões jurídicos, o que seria tarefa de possibilidade e eficácia 
duvidosa, nasce com a disposição de estar aberto às contribuições críticas e a um projeto de aper‑
feiçoamento constante, e com a certeza objetiva de representar uma contribuição sólida à difusão 
dos conhecimentos jurídicos. Lisonjeia‑me poder apresentá‑la e antecipar‑lhe a boa acolhida.

Antônio Cezar Peluso
Ministro Aposentado do Supremo Tribunal Federal.
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XI

Nota da Atualizadora à 24a edição

Agradecemos à Editora Rideel por mais uma oportunidade de atualizar esta obra, 
a qual caminha para sua 24a edição.

Somos gratos ao leitor, desde já, pela leitura desta obra e esclarecemos que busca‑
mos manter, tanto quanto possível, as definições originais do Autor, com a atualização de 
termos decorrentes de alterações legais, bem como a referência legislativa correspondente 
a diplomas normativos editados após a última edição. Trata‑se de uma tarefa árdua, que 
nunca poderá ser conclusiva, requer o constante acompanhamento da produção legislativa, 
jurisprudencial e doutrinária do país.

O desafio proposto pela atualização desta edição é introduzir alterações em conformi‑
dade com a situação instalada no Brasil pela Portaria no 188, de 3 de fevereiro de 2020, do 
Ministério da Saúde, que declarou “Emergência em Saúde Pública de importância Nacional 
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019‑nCoV)”, que 
se agravou para estado de calamidade pública determinado pelo Decreto Legislativo no 6, 
de 20 de março de 2020. Depois dessa portaria, muitos atos legislativos e administrativos 
foram editados pelo Poder Público para estabelecer orientações destinadas ao cuidado à 
saúde no período de pandemia.

Muitos conceitos novos surgiram, e outros foram alterados, conforme consta da 
presente edição.

Assim, continuamos a obra do mestre Torrieri, a qual merece ser preservada, não 
mais na inteireza formal dos verbetes aqui contidos, mas, sim, no espírito de constante 
renovação da linguagem jurídica. Esperamos ter honrado este princípio.

São Paulo, dezembro de 2020.
Ana Claudia Schwenck dos Santos

Ana Claudia Schwenck dos Santos

•  Mestre em Direito Político e Econômico pela Faculdade de Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie.

•  Especialista em Direito Civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.
•  Especialista em Direito do Trabalho pela Faculdade de São Paulo – FACSP.
•  Especialista em Direito Empresarial pela Faculdade Autônoma de Direito – FADISP.
•  Servidora pública federal.
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1

A
A. – (Abrev.) Autue‑se ou autuado.
AB ABRUPTO – (Latim) Bruscamente, de repente.
AB ABUSU AD USUM NON VALET CONSEQUENTIA –  

(Latim) O abuso de uma coisa não serve de argu‑
mento contra o seu uso.

AB ACCUSATIONE DESISTERE – (Latim) Desistir de 
uma acusação.

AB ACTIS – (Latim) Dos efeitos dos autos, que está 
ou pertence aos autos.

AB AETERNO – (Latim) De toda a eternidade.
ABAIXO ASSINADO – Documento de cunho coletivo 

que contém manifestação de protesto, de solida‑
riedade, pedido ou reivindicação, firmado por um 
grande número de pessoas. Quando se refere à 
pessoa que assina um documento (p. ex., uma 
petição), não se usa hífen: “abaixo assinado”; pl.: 
Abaixo assinados.

AB ALIQUO – (Latim) De alguém.
ABALO DE CRÉDITO – Perda de credibilidade, no 

comércio, provocada de modo injusto (protesto e 
interpelação ou penhor, requeridos abusivamente, 
boatos que comprometem a honorabilidade ou atri‑
buição de insolvência ou impontualidade. (art. 940 
do CC: “Aquele que demandar por dívida já paga, no 
todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebi‑
das, ou pedir mais que for devido, ficará obrigado a 
pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que 
houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que 
dele exigir, salvo se, por lhe estar prescrito o direito, 
decair da ação”). A penalidade deve ser pleiteada 
em reconvenção ou ação própria, mas só se aplica 

se demonstrada a má‑fé do credor. Ressalva‑se a 
cobrança excessiva, mas feita de boa‑fé.

 �V. CC: art. 940.
 �V. Súm. no 159 do STF.

ABALROAMENTO – 1. Para fins de Dir. Aeronáutico, é a 
colisão entre aeronaves, no ar ou em manobras na 
superfície. 2. Para fins de Dir. Marítimo, é a colisão 
de embarcações em movimento, ou uma delas 
estacionada. V. abalroação. 3. Para fins da legisla‑
ção de trânsito, é o choque lateral entre veículos 
automotores.

 �V. Cód. Bras. Aer., arts. 9o, 273 a 279, e 317, III e VI.
 �V. CCom., arts. 749 a 752 e 754.

Culpa comum: quando a responsabilidade se mede 
em proporção às faltas cometidas; não sendo essa 
avaliação possível divide se a culpa em partes iguais 
entre os responsáveis.
Culposo: quando há desídia, negligência, inabilidade 
ou culpa do capitão ou da guarnição, do navio ou 
aeronave, ou quando o navio ou a aeronave não 
têm condições de navegabilidade ou equipagem 
suficiente para as manobras.
Fortuito: se verifica por força maior, como cerração, 
vendaval, correntes marítimas.
Misto ou duvidoso: quando a causa do choque não 
pode ser determinada, nem apurada a culpa.

AB ALTO – (Latim) Por alto, por presunção, por suspeita.

ABANDONATÁRIO – Aquele que toma posse de coisa 
abandonada; ocupador (Dir. Marítimo). Aquele em 
cujo favor se opera o abandono liberatório (q.v.).
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2

AbAndono

ABANDONO – Figura de Dir. prevista nos Códigos 
Penal, Civil, Comercial, do Trabalho, Marítimo e nas 
leis de processo.

ABANDONO ASSECURATÓRIO – V. Abandono sub‑ro‑
gatório.

ABANDONO DA AÇÃO OU CAUSA – Dá‑se quando o 
autor não promove, em prazo superior a 30 dias, atos 
e diligências que são de sua competência, o que 
acarreta a extinção do processo sem julgamento do 
mérito. Depende a extinção do processo, contudo, 
de requerimento pela parte contrária.

 �V. CPC/1973, art. 267, III.
 �V. CPC/2015, art. 485, III.
 �V. Súm. no 240 do STJ.

ABANDONO DA CARGA – Dá‑se quando, nos casos 
previstos em lei, o segurado abandona os objetos 
segurados e pede ao segurador indenização por 
perda total (Dir. Comercial Marítimo).

 �V. CCom, art. 753.
ABANDONO DA COISA – Renúncia voluntária de um 

bem não fungível, objeto de contrato de empréstimo 
gratuito. Coisa móvel abandonada transforma‑se em 
res nullius (sem dono) e que pode ser ocupada. A 
coisa imóvel abandonada é arrecadada como bem 
vago e, 10 anos depois, passa ao domínio da União 
ou Estado.
Da coisa dada em comodato: abandono de coisa não 
fungível, objeto de contrato de empréstimo gratuito.

 �V. CC, art. 583.
Da coisa dada em depósito: o depositário abandona‑a 
e omite o dever de guardá‑la e conservá‑la.

 �V. CC, arts. 627 a 629.
Da coisa segurada: quando da perda total da coisa 
objeto de seguro, ou sua deterioração em três 
quartos, pelo menos, do respectivo valor, a cessão 
é feita ao segurador.

 �V. CCom, art. 753.
ABANDONO DA HERANÇA – Renúncia da herança. 

Recusa voluntária do herdeiro em receber a herança, 
por exemplo, para não ser obrigado a pagar dívidas e 
legados do espólio, que passam à responsabilidade 
dos coerdeiros, legatários e credores. A renúncia 
deve constar, expressamente, de escritura pública 
ou termo judicial.

 �V. CC, arts. 1.806 a 1813.
ABANDONO DA SERVIDÃO – Dá‑se quando o dono 

do prédio serviente deixa‑o, voluntariamente, ao 
proprietário do dominante; se este se recusar a 
receber propriedade ou parte dela, será obrigado a 
custear obras necessárias a sua conservação e uso.

 �V. CC, art. 1.382.

ABANDONO DE AERONAVE – Dá‑se quando o proprie‑
tário, de forma expressa, abandona a aeronave, ou 
quando esta estiver sem tripulação e não se puder 
determinar sua legítima procedência (Cód. Bras. 
Aer., art. 17, § 2o). Cessão feita ao segurador nos 
casos de perda ou avaria grave, ou decurso do prazo 
de 180 dias (art. 120, § 2o) após a última notícia do 
avião, na hipótese de desaparecimento.

ABANDONO DE ANIMAIS – Renúncia ao direito de 
propriedade ou perda voluntária da posse. Conse‑
quência: os animais tornam‑se res nullius e podem 
ser apreendidos e apropriados (CC, arts.  1.263, 
936). Apreensão em propriedade alheia é delito 
(CP, art. 164).

ABANDONO DE CARGO PÚBLICO – 1. Crime cometido 
por funcionário público contra a Administração, 
quando abandona seu cargo fora dos casos que a 
lei permite. A pena é de detenção, de 15 (quinze) 
dias a 1 (um) mês, ou multa, e se do fato resultar 
prejuízo público, a pena é de detenção de 3 (três) 
meses a 1 (um) ano e multa. Se o fato ocorrer em 
lugar compreendido em faixa de fronteira, a pena 
é de detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos e multa. 
2. Para o Dir. Administrativo, é a infração funcional 
de servidor público, caracterizada pela ausência do 
serviço público por 30 (trinta) dias consecutivos, 
sujeita à demissão do cargo, função ou emprego 
público. V. Abandono de função pública.

 �V. CP, art. 323.
 �V. Lei no 8.112/1990 (Regime Jurídico Único dos Servi‑
dores Públicos Civis da União, Autarquias e Fundações 
Públicas Federais), arts. 132, II, 138 e 140.

ABANDONO DE EMPREGO – Hipótese de dispensa por 
justa causa do empregado, pelo não cumprimento, 
sem justificação, da obrigação de trabalhar (CLT, 
art.  482, i). Para bem caracterizar o fato, devem 
ser levados em conta dois pressupostos: material: 
falta continuada ao trabalho por período igual ou 
superior a 30 dias consecutivos, desde que fique 
bem patente o intuito de não retornar. O abandono 
não se configura quando não há vontade deliberada 
de o empregado em faltar ao emprego, isto é, por 
doença ou motivo alheio à sua vontade. Há a carac‑
terização do abandono, mesmo em prazo inferior a 
30 dias, quando o empregado passa a trabalhar em 
outra empresa; subjetivo: intenção de não retornar 
ao emprego. O empregado perde direitos, como 
indenização, aviso‑prévio, 13o salário e férias (pro‑
porcionais), não podendo, se optante, movimentar 
sua conta no FGTS. Não é o mesmo que abandono 
de serviço (q.V.).

 �V. CLT, art. 482, i.
 �V. Súmulas nos 32, 62 e 73 do TST.
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3

AbAndono do Prêmio

A
ABANDONO DE FAMÍLIA – Deixar de cumprir, por ato 

voluntário, deveres próprios do chefe de família – 
obrigações alimentícias, de moradia, educação, as‑
sistenciais e outras –, enseja perda do poder familiar.

 �V. CC, art. 1.638, II.
 �V. CP, arts. 244 e segs.

Intelectual: deixar, sem justa causa, de prover a 
instrução de filho em idade escolar.

 �V. CP, art. 246.
Material: deixar de prover a subsistência de pessoa 
que se tem o dever de alimentar.

 �V. CP, art. 244.
ABANDONO DE FUNÇÃO PÚBLICA – V. abandono de 

cargo público.
ABANDONO DE INCAPAZ – Deixar de cumprir os de‑

veres de vigiar e cuidar dos menores ou incapazes 
sob seus cuidados, guarda, vigilância ou autoridade 
(pais ou responsáveis). O mesmo que abandono de 
pessoa e abandono de menor.

 �V. CP, art. 133.
 �V. Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adoles‑
cente).

ABANDONO DE INSTÂNCIA – Dá‑se quando o Autor 
renuncia, por vontade própria, a prosseguir o pro‑
cedimento por ele iniciado. V. desistência da ação.

ABANDONO DE SERVIÇO – Ato de indisciplina pelo 
qual o empregado abandona, sem justificativa, o 
serviço em meio à jornada de trabalho, voltando 
posteriormente. Se repetidos, caracterizando desí‑
dia e insubordinação, mesmo se o empregado não 
deseja deixar o emprego, constitui justa causa para 
rescisão do contrato de trabalho.

 �V. CLT, art. 482, e, h e i.
ABANDONO DO ÁLVEO – Trata‑se de aquisição por aces‑

são (q.v.), quando o curso de um rio é modificado e 
o álveo abandonado passa à posse dos proprietários 
ribeirinhos das duas margens.

 �V. CC, arts. 1.248, IV, e 1.252.
ABANDONO DO ESTABELECIMENTO – É um dos atos 

característicos para decretação da falência. Dá‑se 
quando o comerciante fecha seu estabelecimento 
e abandona os atos negociais sem motivo razoá‑
vel sem deixar procurador para responder pelas 
obrigações sociais. Pela antiga Lei de Falências, 
rescindia‑se a concordata nesse caso. Um dos prin‑
cípios da LRE, é o rigor na punição relativa à falência 
e à recuperação, diferentemente da lei anterior 
cujas penas eram brandas e aplicadas pela prática 
ou omissão de atos formais. Não há um momento 
específico para que sejam avaliados os crimes fa‑
lenciais conforme a antiga lei, mas vários momentos 
possíveis. Nos arts. 168 a 178 estão descritos onze 

(11) tipos penais, sendo que em dez (10) deles a pena 
pelos delitos praticados é a de reclusão.

 �V. Lei no 11.101/2005 (Lei de Recuperação de Empresas 
e Falências), art. 94, III, f.

ABANDONO DO IMÓVEL – 1. Deixar ao abandono bem 
imobiliário, sem propósito definido, acarretando‑lhe 
a perda. 2. Nos termos da Lei no  13.301/2016, é 
considerado imóvel em estado de abandono aquele 
que demonstre flagrante ausência prolongada de 
utilização verificada por suas características físicas, 
por sinais de inexistência de conservação, pelo 
relato de moradores da área ou por outros indícios 
que evidenciem a sua não utilização.

 �V. Lei no 13.301/2016 (Dispõe sobre a adoção de medidas 
de vigilância em saúde quando verificada situação de imi‑
nente perigo à saúde pública pela presença do mosquito 
transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e 
do vírus da zika): art. 1o, § 2o, I.

Do imóvel locado: Abandonado pelo inquilino, o loca‑
dor não pode retomar o imóvel, de fato, tendo que 
aguardar a decisão final do juiz, mas pode pedir sua 
imissão na posse do imóvel, sendo os aluguéis e en‑
cargos devidos pelo locatário até a data da imissão.

 �V. Lei no 8.245/1991 (Dispõe sobre as locações dos imóveis 
urbanos e os procedimentos a elas pertinentes), arts. 4o, 
par. ún., e 66.
 �V. Lei no 12.112/2009 (Altera a Lei no 8.245, de 18 de ou‑
tubro de 1991, para aperfeiçoar as regras e procedimentos 
sobre locação de imóvel urbano).

ABANDONO DO LAR – Dá‑se quando um dos cônjuges 
se afasta com intenção de não mais retornar ao 
lar, o que enseja o divórcio. A Lei no 12.424/2011 
acrescentou o art.  1.240‑A ao Código Civil para 
dispor sobre o usucapião especial por abandono do 
lar, que assim prescreve: “Art. 1.240‑A. Aquele que 
exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem 
oposição, posse direta, com exclusividade, sobre 
imóvel urbano de até 250m² (duzentos e cinquenta 
metros quadrados) cuja propriedade divida com 
ex‑cônjuge ou ex‑companheiro que abandonou o 
lar, utilizando‑o para sua moradia ou de sua família, 
adquirir‑lhe‑á o domínio integral, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural”.

 �V. CC, art. 1.573, IV.
 �V. EC no  66/2010 (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).

ABANDONO DO NAVIO – V. Abandono liberatório.
ABANDONO DO PRÊMIO – Ocorre na Bolsa de Valores, 

quando o comprador desiste de opção em operação 
a termo sobre títulos e, por isso, paga uma indeni‑
zação (ou prêmio) previamente ajustado.
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BABUGEM – Em terminologia comercial, significa 

ninharia, bagatela.

BACALAR – Nos tempos antigos, era prédio rústico 
de 10 ou 12 casas, em terras de granjeio, cada um 
dos quais servido por uma junta de bois, em que 
as várias famílias viviam da exploração da terra. O 
mesmo que bacalária. O bacalário era o colono, vas‑
salo sujeito ao Censo, porém isento de cargo servil.
Indominicado: o que era cultivado por conta do 
senhorio.

BACHAREL – Aquele que obtém o primeiro grau de 
formatura numa faculdade, com aprovação final e 
colação de grau. Dizia‑se, antigamente, do aluno 
que completava o curso médio ou o ginásio. O 
bacharel em Dir. precisa inscrever‑se na Ordem 
dos Advogados do Brasil, após competente exame, 
para exercer a profissão. A condição de bacharel é 
requisito essencial para cargos na área da Justiça, 
como procurador, promotor, delegado, juiz togado. 
Os bacharéis em Dir., como outros profissionais de 
nível superior, gozam do privilégio de prisão especial, 
enquanto não condenados.

 �V. CPP, art. 295, VII.
BAFÔMETRO – V. etilômetro.

BAGAGEIRA – Subsídio que o Poder Público fornece 
a funcionários que se deslocam de seu posto, em 
comissão, para o pagamento de despesas com 
transporte e mudança. É uma das modalidades da 
ajuda de custo.

BAGAGEM – O total dos objetos, de uso pessoal, do 
passageiro, transportados em malas, maletas, sa‑
colas, bolsas de viagens etc., que são confiadas ao 
transportador e sobre as quais recaem direitos, as‑
sim como são passíveis de fiscalização alfandegária.
Acompanhada: aquela que segue com o passageiro.
Arrolada: a que vai no compartimento de carga do 
transportador, sob sua responsabilidade.

BAIXA – 1. Diminuição de preço de mercadorias, queda 
no valor dos títulos na Bolsa de Valores. 2. Desli‑
gamento do serviço militar. 3. Em Dir. Processual 
Penal, retirada do nome do réu do rol de culpados, 
em razão de sentença de impronúncia ou absolutória 
ou de reforma da decisão em segundo grau.
Dos autos: retorno do processo à instância inferior 
(juízo a quo) após julgamento de recurso pela instân‑
cia superior (juízo ad quem), a fim de que se cumpra 
o acórdão. Volta de inquérito à polícia para efetuação 
de diligências requisitadas pelo Ministério Público ou 
pelo juiz. Cancelamento de carga de um processo, 
anotando‑se a devolução de processo entregue em 
confiança, conforme consignado em livro próprio.

 �V. CPC/1973, art. 510.
 �V. CPC/2015, art. 1.006.

Na distribuição: ato do distribuidor, cancelando a 
distribuição de um processo.

BAIXA‑MAR – Maré baixa; o nível mais baixo a que ela 
chega em determinado lugar. Opõe‑se a preamar. 
Serve como orientação para a fixação do início do 
mar territorial brasileiro, de 12 milhas, contada “a 
partir da linha da baixa‑mar do litoral continental e 
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insular, tal como indicada nas cartas náuticas de 
grande escala, reconhecidas oficialmente no Brasil”.

 �V. Lei no 8.617/1993, art. 1o.
BAIXAR – Voltar, fazer descer. Ato de autoridade que 

expede ou faz publicar normas ou um conjunto de 
normas com caráter obrigatório, que devem ser 
levadas ao conhecimento público. Exemplo: baixar 
decreto, portaria, regulamento, ordem de serviço. 
Fazer transitar o feito, do juízo ao cartório, do tribunal 
ao juízo ou tribunal de inferior instância.

BAIXISTA – Aquele que especula na Bolsa de Valores 
vendendo títulos cambiais ou ações para forçar 
a baixa de sua cotação, auferindo lucro com a 
diferença no dia da liquidação; aquele que opera 
com a previsão de baixa de mercadorias ou fundos 
públicos. Manobras baixistas são crimes contra a 
economia popular.

BALA – Projétil metálico, encaixado na cápsula do 
cartucho; fardo equivalente a 10 resmas ou 5.000 
folhas. Guloseima feita de açúcar e substâncias 
aromáticas.
De festim: inofensiva, usada em exercícios de 
instrução.
Dum‑dum: usada pelos ingleses, após a proibição 
do uso de balas explosivas para armas de pequeno 
calibre; o nome vem do campo de tiro Dum‑Dum, 
em Calcutá, na Índia.
Explosiva: a que contém uma carga explosiva no 
núcleo, que explode ao impacto do projétil.

BALANÇA – (Latim bilancea, dois pratos.) Originaria‑
mente, instrumento com dois pratos para o peso e 
para a mercadoria, pelo qual se aferia a massa ou 
peso relativo. É o símbolo do Dir. ou da Justiça, cuja 
figura ostenta a balança em uma das mãos.
Comercial: quadro comparativo de vendas e compras 
entre dois países, por meio das importações e das 
exportações em certo período de tempo, em termos 
de moeda ou padrão‑ouro. Ela é favorável ou desfa‑
vorável a um ou outro país, conforme apresentem 
superávit ou déficit.
De pagamento: comparação entre créditos e débitos 
de um país, num período determinado, que engloba 
a soma de pagamentos feitos e as inversões recípro‑
cas de capitais, assim como créditos, débitos etc., 
advindos de empréstimos. A balança de pagamen‑
tos tem influência no câmbio.

BALANCEAR – Operação contábil que consiste em 
levantar o ativo e o passivo de uma empresa comer‑
cial, industrial, de crédito etc., ou de um órgão da 
Administração Pública, verificando‑se o respectivo 
saldo. Comparar, confrontar, promover o balanço.

BALANCETE – Balanço parcial de uma escrituração co‑
mercial; resumido e provisório, faz‑se periodicamen‑

te para verificar a equivalência dos saldos credores e 
devedores; também chamado balanço de verificação. 
Nos casos de herança jacente, incumbe ao curador, 
entre outras providências, apresentar mensalmente 
ao juiz um balancete da receita e da despesa.

 �V. CPC/1973, art. 1.144, IV.
 �V. CPC/2015, art. 739, § 1o, IV.

BALANÇO – Verificação, mediante levantamento con‑
tábil minucioso, de todas as contas do ativo e do 
passivo e apuração de lucros e perdas do exercício 
financeiro que termina, da receita e da despesa de 
estabelecimento comercial, industrial, bancário, 
de sociedade de fins econômicos ou de órgãos da 
Administração Pública, assim como de associação, 
autarquia ou fundação.
Condensado: aquele que é classificado e resumido.
De contas: demonstração, feita por meio de gráfico, 
do que o país recebe em moeda estrangeira, durante 
certo período, por suas exportações e por meio de 
empréstimos e juros, e do que paga o estrangeiro 
por importações da mesma natureza; se recebe 
mais que paga, o balanço diz‑se favorável; se paga 
mais que recebe, é desfavorável. Não confundir com 
balança comercial (q.v.).
De estoque: relação das mercadorias existentes no 
estoque ao término do exercício financeiro.
Econômico: o que mostra o resultado de um exer‑
cício findo, com a alteração do patrimônio líquido, 
ocasionado por lucros e perdas.
Estático: aquele que demonstra o valor real dos bens 
para efeito de liquidação.
Financeiro: o que mostra, em resumo, o movimento 
em dinheiro de uma empresa, ou as operações de 
caixa, apontando disponibilidades financeiras no 
início e no fim de certo período de negócios.
Geral: exposição do conjunto das operações con‑
tábeis, realizadas anualmente, em época determi‑
nada. Demonstra‑se o estado atual do patrimônio 
da empresa ou a sua situação jurídico‑econômica, 
confrontando as contas de ativo e passivo, que re‑
velam lucros e perdas no último período financeiro. 
Também se diz balanço patrimonial ou balanço de 
encerramento.
Orçamentário: previsão de receita e despesa para 
um período da Administração Pública.

BALCONISTA – Caixeiro, empregado de loja, que 
atende fregueses no balcão; auxiliar do comércio.

BALDEAÇÃO – Ato de transferir passageiros e carga 
de uma embarcação para outra, ou em qualquer 
outro meio de transporte. Diz‑se também de uma 
faixa de terreno, nas salinas, de onde se retira terra 
para reparos ou construção destas. O mesmo que 
transbordo.
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CABEÇA – 1. A parte de cima, superior, de alguma coisa. 

2. Chefe, pessoa que chefia um grupo, o principal 
de uma instituição.
Da comarca: sede de uma comarca, cidade em que 
se localiza o Foro.

 �V. CPC/1973, arts. 253 a 255.
 �V. CPC/2015, arts. 286 a 288.

De casal: cônjuge a quem incumbe a administração 
dos bens do casal, em geral o marido. Por investidura 
judicial, é também o cônjuge supérstite nomeado 
inventariante dos bens deixados pelo cônjuge faleci‑
do, desde que casado sob o regime de comunhão e 
que estivesse convivendo com o outro ao tempo da 
morte deste. O marido é o chefe da sociedade con‑
jugal, com a colaboração da mulher, não podendo, 
porém, sem o consentimento dessa, realizar alguns 
atos previstos em lei. À mulher compete a direção 
e administração da casa quando o marido estiver 
em lugar remoto ou não sabido; estiver em cárcere 
por mais de 2 anos ou for judicialmente declarado 
interdito. A CF de 1988, em seu art. 226, § 5o, porém, 
estabeleceu que “os direitos e deveres referentes à 
sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo 
homem e pela mulher”. A Lei no 12.195/2010 alterou 
o art. 990 da Lei no 5.869/1973 (Código de Processo 
Civil), para assegurar ao companheiro sobrevivente 
o mesmo tratamento legal conferido ao cônjuge 
supérstite, quanto à nomeação do inventariante.

CABECEL – Patrimônio líquido, conjunto de bens, posto 
de reserva; capital.

CABER – Ser oportuno ou admissível, ter cabimento, 
pertencer como cota ou quinhão.

CABO ELEITORAL – Pessoa que angaria votos para 
candidatos a cargos eletivos; que trabalha para 
a eleição de vereadores, deputados, senadores, 
prefeitos, governadores etc.

CABOTAGEM – Referente à navegação costeira, feita 
entre os portos de um país. O mesmo que costea‑
gem. A navegação de cabotagem e a interior são 
privativas de embarcações nacionais, salvo em caso 
de necessidade pública, segundo dispuser a lei.

 �V. CF, art. 178.
CAÇA E PESCA – Consistem na busca e captura de 

animais terrestres ou aquáticos, apenas como prá‑
tica esportiva ou para fins comerciais e industriais, 
com aproveitamento de carne, pele, dentes, penas, 
chifres etc. A competência para legislar sobre o as‑
sunto é da União, porém os Estados podem suprir 
irregularidades. A caça e a pesca feitas sem licença 
da autoridade do setor são consideradas furtivas e 
punidas. É proibido o exercício da caça profissional, 
assim como o comércio de espécimes da fauna 
silvestre e de produtos e objetos que impliquem a 
caça, perseguição, destruição ou apanha. É proibida 
a exportação para o exterior de peles e couros de 
anfíbios e répteis em bruto. A pena para infração 
dessas disposições é de 2 a 5 anos de reclusão.

 �V. Lei no 5.197/1967 (Dispõe sobre a proteção à fauna), 
arts. 1o, 2o, 3o, 17 e 18.
 �V. Dec.‑lei no 289/1967 (Dispõe sobre a criação do Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal).
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 �V. Lei no 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais), arts. 29 
a 37.

CADAFALSO – Estrado erguido em praça pública, onde 
são executados criminosos condenados à morte por 
enforcamento.

CADASTRO – Registro onde são armazenados dados 
de interesse para a administração pública ou para 
empresas, bancos e outros fins.
Bancário: ficha que os clientes preenchem ao abrir 
conta nos bancos, renovável periodicamente; ou 
registro feito pelos bancos a respeito de firmas 
comerciais e prováveis clientes da praça onde 
operam, com dados atualizados sobre haveres e 
garantias que oferecem, para efeito de empréstimos 
e descontos de títulos.
De admissões e dispensas de empregados: instituído 
em caráter permanente no Ministério do Trabalho.
De contribuinte mobiliário: registro de todas as 
empresas, autônomos, prestadores de serviços e 
de comércio do Município, para pagamento do ISS – 
Imposto sobre Serviços, taxas de licença, instalação 
e funcionamento e demais contribuições municipais. 
Esse cadastro localiza o contribuinte municipal.
De estrangeiros: informações que devem ser pres‑
tadas por estrangeiros que residam no território 
brasileiro. Há extensa legislação sobre permanência 
provisória ou não, trabalho, extradição, expulsão, 
naturalização, concessão de permanência etc.

 �V. Lei no 6.815/1980 (Estatuto do Estrangeiro).
 �V. Dec.‑lei no 2.236/1985 (Alterou a tabela de emolumen‑
tos fixada pelo Estatuto do Estrangeiro).
 �V. Lei no 7.685/1988 (Dispõe sobre o registro provisório 
para estrangeiros).
 �V. Dec. no 98.830/1990 (Dispõe sobre a coleta, por es‑
trangeiros, de dados e materiais científicos no Brasil, e 
diversas resoluções).

Geral de Contribuintes (CGC): mantido pelo Depar‑
tamento de Arrecadação do Ministério da Fazenda 
em que estão cadastradas todas as empresas do 
país; conhecido pela sigla CGC. Sua denominação é 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
Positivo: criado pela Lei no 12.414/2011, disciplina 
a formação e consulta a bancos de dados com in‑
formações de adimplemento, de pessoas naturais 
ou de pessoas jurídicas, para formação de histórico 
de crédito.
Profissional: registro de trabalhadores segundo 
suas atividades profissionais, para enquadramento 
sindical.
Rural: registro dos imóveis rurais, em todo o território 
brasileiro, contendo o nome do proprietário e de 
sua família, títulos de domínio, natureza da posse 
e formas de administração, localização geográfica, 

áreas com divisas e respectivos confrontantes, 
dimensões das testadas para vias públicas, valor 
das terras, benfeitorias, equipamentos, instalações 
e outras informações.

CADÁVER – 1. Originária de cadaver, do verbo cadere, 
em latim, que significa cair. 2. Nome que se dá ao 
corpo de pessoa privado de vida, morta. 3. A lei penal 
exige o respeito aos mortos, punindo a destruição, a 
subtração ou a ocultação de cadáver com reclusão 
de 1 a 3 anos e multa; e o vilipêndio a cadáver com 
detenção de 1 a 3 anos e multa. 4. A inumação ou 
exumação de cadáver, em desrespeito às normas 
legais, é punida com prisão simples de um mês a um 
ano ou multa. 5. A remoção de órgãos, tecidos ou 
partes do corpo de cadáver ou pessoa em desacordo 
com a Lei de Transplantes enseja pena de reclusão 
de dois a seis anos e multa de 100 a 360 dias‑multa.

 �V. CP, arts. 211 e 212.
 �V. CC, art. 13.
 �V. Lei no 9.434/1997 (Dispõe sobre a remoção de órgãos, 
tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante 
e tratamento e dá outras providências), art. 14.

CADEIA PÚBLICA – Destina‑se ao recolhimento de 
presos provisórios. Cada comarca terá uma cadeia 
pública, próxima do centro urbano, para resguardar 
o interesse da administração criminal e a permanên‑
cia do preso em local próximo a seu meio social e 
familiar. O condenado será alojado em cela individual 
com dormitório, aparelho sanitário e lavatório. São 
requisitos básicos da unidade celular: salubridade 
do ambiente (aeração, insolação e condicionamento 
térmico adequado à vida humana); área mínima de 
6 metros quadrados; isolamento na mesma cela ou 
local adequado.

 �V. Lei no  7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts.  88, 
parágrafo único, e 102 a 104.

CADEIRA ELÉTRICA – Forma de execução de pena de 
morte, por descarga elétrica letal, após aplicação de 
eletrodos na fronte e na perna direita do indivíduo. 
A pena é aplicada em alguns Estados americanos. 
O mesmo que eletrocussão.

CADERNETA – Pequeno caderno. Documento no qual 
se fazem anotações relativas a débitos e créditos 
ou a alguma atividade.
De campo: aquela na qual o agrimensor anota, com 
um código próprio, o resultado das medições a que 
procede.
De poupança: garantida pelo Governo Federal e 
remunerada mensalmente com taxas que cobrem 
a inflação apurada no mês (ou aquela previamente 
presumida) e juros de 6% ao ano; uma forma popular 
de investimento financeiro.

CADUCAR – Tornar‑se sem efeito, esgotar‑se o prazo 
para realização de um ato; incorrer em caducidade, 
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perder o direito, decair do prazo, da validade ou do 
efeito jurídico, por ultrapassagem do termo legal 
ou convencional, ou não atendimento de condições 
prefixadas.

CADUCIDADE – 1. Estado ou qualidade do que é 
caduco; caduquice, caduquez, velhice. 2. Em Dir., 
é empregada como sinônimo de decadência. Deca‑
dência; perda de um direito ou da possibilidade de 
exercê‑lo, por inércia ou renúncia da parte ou por 
inadimplência de cláusula; extinção de direito não 
exercido em determinado prazo. A ação torna‑se 
caduca por prescrição (q.v.); o direito material caduca 
por decadência (q.v.). A caducidade origina‑se de ato, 
fato, transcurso de prazo ou decisão judicial.

CADUCO – Ato jurídico ou título que perdeu o valor 
por circunstâncias que lhe tiraram os efeitos legais. 
Diz‑se de ato, fato, documento, ação que incorreram 
em caducidade (q.v.).

CÁFTEN – Proxeneta, rufião, alcoviteiro; aquele que 
explora a prostituição (CP, arts. 230 a 231‑A).

CAFTINA – Mulher que explora casa de lenocínio; 
alcoviteira.

CAFTINISMO – Exploração do lenocínio, tráfico de 
pessoas para fim de exploração sexual.

 �V. CP, arts. 230 a 231‑A.
CAIXA – Livro auxiliar da escrituração mercantil para 

registro de recebimentos e pagamentos; emprega‑
do de banco ou estabelecimento comercial, a quem 
é incumbido receber e pagar.
De amortização: voltada para o pagamento da dívida 
pública e atividades conexas.
De navio: representante dos compartes interessados 
no navio, que os representa em juízo ou fora dele.
Forte: cofre de aço, de grandes proporções, para 
guarda de valores com segurança.

CAIXEIRO – Agente auxiliar do comércio que atende fre‑
gueses no balcão e vende mercadorias; balconista.
Despachante: que se incumbe de assuntos nas repar‑
tições aduaneiras ou fiscais para o estabelecimento 
comercial onde trabalha.
Viajante: o que angaria fregueses em outras praças 
ou os visita, periodicamente, para vender‑lhes mer‑
cadorias e para cobrança de duplicatas vencidas.

CALABOUÇO – O mesmo que masmorra. Prisão subter‑
rânea para onde eram levados e aprisionados os con‑
denados especiais ou os indiciados em homicídios.

CALADO – Nome dado à parte imersa do navio; distân‑
cia vertical da quilha à linha de flutuação do navio.

 �V. Dec. no  60.696/1967 (Promulgou a Convenção Inter‑
nacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar e as 
regras para evitar abalroamento no mar).

CALAMIDADE PÚBLICA – V. Estado de calamidade 
pública.

CÁLCULO – Operação aritmética para encontrar o 
resultado de uma conta.
De custo: feito para averiguar o preço de fabricação 
da unidade de um produto, ou as despesas decor‑
rentes de um serviço.
Do contador: feito pelo contador do juízo para a 
verificação de despesas processuais.

CALENDÁRIO CIVIL – É aquele em que se considera o 
ano como formado de um número inteiro de dias 
e meses, segundo as regras próprias de um povo 
ou nação.

 �V. Lei no 810/1949 (Define o ano civil).
CALLIDITAS NON DEBET ALICUI PRODESSE ET ALTERI 

NOCERE – (Latim) A astúcia não deve aproveitar um 
e prejudicar outro.

CALORE RIXAE – (Latim) No auge da luta, da rixa.
CALOTEAR – Não pagar dívida; contrair débito sem 

intenção de pagá‑lo.
CALOTEIRO – Aquele que contrai dívidas sem possibi‑

lidade de saldá‑las.
CALUMNIA LITIUM – (Latim) Chicana.
CALÚNIA – Engodo, embuste. Imputação a alguém 

de falso delito. Crime contra a honra; consiste em 
imputar a outrem, sem fundamento, consciente‑
mente, um fato que a lei define como crime. O 
delator pode utilizar‑se da exceção da verdade, isto é, 
cabe‑lhe provar o que alega. A calúnia é penalizada 
com detenção de 6 meses a 2 anos e multa, pena 
na qual incorre também aquele que, sabendo falsa 
a imputação, a propala. Pune‑se, ainda, a calúnia 
contra os mortos. Não se confunde com difamação 
e injúria (q.v.).
Equívoca: aquela que se infere de alusões, referên‑
cias, frases; o ofendido pode pedir explicações em 
juízo; responde pela ofensa aquele que se recusa a 
dá‑las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias.

 �V. CP, arts. 138 e 144.
 �V. CPP, arts. 519 a 523.

CALUNIADO – Aquele que é vítima de calúnia; sujeito 
passivo no crime de calúnia.

CALUNIADOR – O que calunia; agente, sujeito ativo no 
crime de calúnia.

CALUNIAR – Imputar, falsamente, com intenção de 
ferir moralmente, a uma pessoa fato delituoso, que 
ela não praticou.

CÂMARA – Local onde se reúnem os membros de uma 
congregação, de corpos legislativos ou deliberantes. 
Na Organização Judiciária, tem esse nome cada 
órgão em que se dividem os tribunais de justiça. 
Podem ser designadas por primeira, segunda, terceira 
câmaras. Diz‑se também de seção especial de um 
tribunal, funcionando isolada ou reunida a outra: 
Câmara Cível, Câmara Criminal etc.
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