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A Editora Rideel, reconhecida no mercado editorial pela excelência de seus Vade Mecuns, apresenta a 35a edição do 
VADE MECUM ACADÊMICO DE DIREITO.

Sempre pensando em como facilitar ainda mais a pesquisa do leitor a capa traz um guia referencial de pesquisa sobre a 
obra. Assim, basta verificar na capa a norma que deseja consultar e localizá‑la nas tarjas laterais. 

Seu formato e projeto gráfico abrangem praticidade e modernidade, facilitando o manuseio e a consulta aos temas.

A noção e a importância do Vade Mecum podem ser expressas da seguinte forma:

“Vademecum, vade mecum ou vade‑mécum são variantes unidas pela etimologia latina vade (imperativo de vadere, ir), 
cum, com, me, comigo, ou seja, aquele que vai comigo, está sempre comigo. Por volta de 1690, a expressão denominava 
o livro inseparável de uma pessoa; mais tarde, o livro que resumia as noções básicas de uma ciência, ou de uma arte, por 
isso companhia indispensável para seu proprietário (ALAIN, Rey (Org.). Dictionnaire Historique de la Langue Française. Paris: 
Dictionnaires Le Robert, 1992. v. 2, p. 2.207).” (Marcus Cláudio Acquaviva) 

Ainda, a obra mantém os diversos facilitadores:

• Índice Cronológico Geral
• Índices Sistemático e Alfabético‑Remissivo para cada Código 
• Índices por Assuntos da Legislação Complementar 
• Notas remissivas objetivas e diretas a outros artigos, diplomas legais e súmulas
• Atualizações de 2021 e 2022 em destaque
• Indicação para todas as novas normas inseridas no livro 
• Indicação do número dos artigos no cabeçalho dos Códigos 
• Legislação organizada por matéria (Geral, Previdenciária, Administrativa, Financeira, Ambiental e Internacional)
• Indicação das leis no cabeçalho da Legislação Complementar
• Tarjas laterais coloridas acompanhando a indicação da capa 
• Fitas coloridas marcadoras de páginas 

Visando garantir a melhor experiência possível para o leitor, a Editora Rideel disponibiliza, gratuitamente, as atualizações 
publicadas no DOU e DJe, até 31‑10‑2022, que afetem o conteúdo veiculado nesta edição, com a mesma diagramação da 
página do livro, em seu site www.apprideel.com.br. Para ter acesso basta se cadastrar.

Esta Editora, sempre empenhada em aprimorar seus livros, permanece receptiva às críticas e sugestões pelo e‑mail:  
sac@rideel.com.br.

O Editor

ApresentAção
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A
ABASTECIMENTO ALIMENTAR: art. 23, 
VIII
ABUSO DE PODER
• concessão de habeas corpus: art. 5o, LXVIII
• concessão de mandado de segurança: 

art. 5o, LXIX
• direito de petição: art. 5o, XXXIV, a
ABUSO DE PRERROGATIVAS: art. 55, § 1o

ABUSO DO DIREITO DE GREVE: art. 9o, 
§ 2o

ABUSO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO: 
art. 14, § 9o, in fine
ABUSO DO PODER ECONÔMICO: 
art. 173, § 4o

AÇÃO CIVIL PÚBLICA: art. 129, III e § 1o

AÇÃO DE GRUPOS ARMADOS CONTRA 
O ESTADO: art. 5o, XLIV
AÇÃO DE HABEAS CORPUS: art. 5o, 
LXXVII
AÇÃO DE HABEAS DATA: art. 5o, LXXVII
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO 
ELETIVO: art. 14, §§ 10 e 11
AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
CONSTITUCIONALIDADE (ADECON)
• eficácia de decisões definitivas de mérito 

proferidas pelo STF: art. 102, § 2o

• legitimação ativa: art. 103
• processo e julgamento: art. 102, I, a
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE (ADIN)
• audiência prévia do Procurador‑Geral da 

República: art. 103, § 1o

• citação prévia do Advogado‑Geral da 
União: art. 103, § 3o

• competência do STF: art. 102, I, a
• legitimação ativa: arts. 103 e 129, IV
• omissão de medida: art. 103, § 2o

• processo e julgamento l: art. 102, I, a
• recurso extraordinário: art. 102, III
• suspensão da execução de lei: art. 52, X
AÇÃO PENAL: art. 37, § 4o

AÇÃO PENAL PRIVADA: art. 5o, LIX
AÇÃO PENAL PÚBLICA: art. 129, I
AÇÃO POPULAR: art. 5o, LXXIII
AÇÃO PÚBLICA: art. 5o, LIX
AÇÃO RESCISÓRIA
• competência originária; STF: art. 102, I, j
• competência originária; STJ: art. 105, I, e
• competência originária; TRF: art. 108, I, b
• de decisões anteriores à promulgação da 

CF: art. 27, § 10, ADCT
ACESSO À CULTURA, À EDUCAÇÃO E À 
CIÊNCIA: art. 23, V
ACESSO À INFORMAÇÃO: art. 5o, XIV
ACIDENTES DO TRABALHO
• cobertura pela previdência social : 

art. 201, I e § 10
• seguro: art. 7o, XXVIII
AÇÕES TRABALHISTAS: arts. 7o, XXIX, 
e 114
ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO: 
art. 7o, XXVI
ACORDOS INTERNACIONAIS: arts. 49, 
I, e 84, VIII
ACRE: art. 12, § 5o, ADCT
ADICIONAIS: art. 17, ADCT
ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO: 
art. 7o, XXIII
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: arts. 37 a 43
• acumulação de cargos públicos: art. 37, 

XVI e XVII
• aposentadoria de servidor; casos: art. 40, 

§ 1o

• atos; fiscalização e controle: art. 49, X
• cargo em comissão: art. 37, II, in fine, e V
• cômputo de tempo de serviço: art.  40, 

§ 9o

• concurso público: art. 37, II, III e IV
• contas: art. 71
• contratação de servidores por prazo de‑

terminado: art. 37, IX
• controle interno: art. 74

• despesas com pessoal: art. 169; art. 38, 
par. ún., ADCT

• empresa pública: art. 37, XIX
• estabilidade de servidores: art. 41
• extinção de cargo: art. 41, § 3o

• federal: arts. 84, VI, a, 87, par. ún., e 165, 
§§ 1o e 2o

• função de confiança: art. 37, V e XVII
• gestão da documentação governamental: 

art. 216, § 2o

• gestão financeira e patrimonial: art. 165, 
§ 9o; art. 35, § 2o, ADCT

• improbidade administrativa: art. 37, § 4o

• incentivos regionais: art. 43, § 2o

• militares: art. 42
• Ministérios e órgãos: arts. 48, XI, e 61, 

§ 1o, II, e
• pessoas jurídicas; responsabil idade: 

art. 37, § 6o

• princípios: art. 37
• profissionais de saúde: art. 17, § 2o, ADCT
• programações orçamentárias: art.  165, 

§ 10
• publicidade: art. 37, § 1o

• regiões: art. 43
• reintegração de servidor estável: art. 41, 

§ 2o

• remuneração de servidores: art. 37, X
• servidor público: arts. 38 a 41
• sindicalização de servidores públicos: 

art. 37, VI
• tributárias: arts. 37, XXII, 52, XV, e 167, IV
• vencimentos: art. 37, XII e XIII
ADOÇÃO: art. 227, §§ 5o e 6o

ADOLESCENTE: art. 227
• assistência social: art. 203, I e II
• imputabilidade penal: art. 228
• proteção: art. 24, XV
ADVOCACIA E DEFENSORIA PÚBLICA: 
arts. 133 a 135
ADVOCACIA‑GERAL DA UNIÃO
• vide ADVOCACIA PÚBLICA
• defesa de ato ou texto impugnado em 

ação de inconstitucionalidade: art. 103, 
§ 3o

• organização e funcionamento: art.  29, 
§ 1o, ADCT

• Procuradores da República: art. 29, § 2o, 
ADCT

ADVOCACIA PÚBLICA: arts. 131 e 132
• vide ADVOGADO‑GERAL DA UNIÃO
• crimes de responsabilidade: art. 52, II
• organização e funcionamento: art.  29, 

caput, e § 1o, ADCT
ADVOGADO
• assistência ao preso: art. 5o, LXIII
• composição STJ: art. 104, par. ún., II
• composição STM: art. 123, par. ún., I
• composição TREs: art. 120, § 1o, III
• composição TRF: arts. 94 e 107, I
• composição Tribunais do DF, dos Estados e 

dos Territórios: art. 94
• composição TSE: art. 119, II
• composição TST: art. 111‑A, I
• inviolabilidade de seus atos e manifesta‑

ções: art. 133
• necessidade na administração da Justiça: 

art. 133
• OAB; proposição de ADIN e ADECON: 

art. 103, VII
ADVOGADO‑GERAL DA UNIÃO
• vide ADVOCACIA PÚBLICA
• citação prévia pelo STF: art. 103, § 3o

• crimes de responsabilidade: art. 52, II
• estabilidade: art. 132, par. ún.
• ingresso na carreira: art. 131, § 2o

• nomeação: arts. 84, XVI, e 131, § 1o

AEROPORTOS: art. 21, XII, c
AGÊNCIAS FINANCEIRAS OFICIAIS DE 
FOMENTO: art. 165, § 2o

AGROPECUÁRIA: art. 23, VIII
AGROTÓXICOS: art. 220, § 4o; art. 65, 
ADCT
ÁGUAS
• vide RECURSOS HÍDRICOS
• bens dos Estados: art. 26, I a III
• competência privativa da União: art. 22, 

IV
• fiscalização: art. 200, VI

ÁLCOOL CARBURANTE: art. 238
ALIENAÇÕES: art. 37, XXI
ALIMENTAÇÃO
• vide ALIMENTOS
• abastecimento: art. 23, VIII
• direito social: art. 6o

• fiscalização: art. 200, VI
• programas suplementares: art. 212, § 4o

ALIMENTOS
• pagamento por precatórios: art. 100, ca‑

put, e §§ 1o e 2o

• prisão civil: art. 5o, LXVII
ALÍQUOTAS: art. 153, § 1o

ALISTAMENTO ELEITORAL: art. 14, §§ 1o 
e 2o e 3o, III
AMAMENTAÇÃO: art. 5o, L
AMAPÁ: art. 14, ADCT
AMAZÔNIA LEGAL: art. 12, ADCT
AMEAÇA A DIREITO: art. 5o, XXXV
AMÉRICA LATINA: art. 4o, par. ún.
AMPLA DEFESA: art. 5o, LV
ANALFABETISMO: art. 214, I; art. 60, 
§ 6o, ADCT
ANALFABETO
• alistamento e voto: art. 14, § 1o, II, a
• inelegibilidade: art. 14, § 4o

ANISTIA
• competência da União: art. 21, XVII
• concessão: art. 48, VIII
• fiscal: art. 150, § 6o

• punidos por razões políticas: arts.  8o e 
9o, ADCT

ANONIMATO: art. 5o, IV
APOSENTADO SINDICALIZADO: 
art. 8o, VII
APOSENTADORIA
• cálculo do benefício: art. 201
• contagem recíproca do tempo de contri‑

buição: art. 201, § 9o

• direito social: art. 7o, XXIV
• ex‑combatente: art. 53, V, ADCT
• homem e da mulher: art. 201, § 7o

• juízes togados: art. 21, par. ún., ADCT
• magistrado: art. 93, VI e VIII
• percepção simultânea de proventos: 

art. 37, § 10
• professores: arts. 40, § 5o, e 201, § 8o

• proporcional: art. 3o da EC no 20/1998
• proventos em desacordo com a CF: 

art. 17, ADCT
• servidor público: art. 40
• tempo de contribuição: art. 201, §§ 7o 

a 9o

• trabalhadores rurais: art. 201, § 7o, II
APRENDIZ: art. 7o, XXXIII
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO 
DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF): 
art. 102, § 1o

ARMAS NACIONAIS: art. 13, § 1o

ARRENDATÁRIO RURAL: art. 195, § 8o

ASILO POLÍTICO: art. 4o, X
ASSEMBLEIA ESTADUAL CONSTITUINTE
• elaboração da Constituição Estadual: 

art. 11, ADCT
• Tocantins: art. 13, §§ 2o e 5o, ADCT
ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS
• ADIN: art. 103, IV
• competência: art. 27, § 3o

• composição: arts. 27, caput, e 235, I
• elaboração da Constituição Estadual: 

art. 11, ADCT
• emendas à CF: art. 60, III
• incorporação de Estados: art. 48, VI
• intervenção estadual: art. 36, §§ 1o a 3o

ASSISTÊNCIA
• desamparados: art. 6o

• filhos e dependentes do trabalhador: 
art. 7o, XXV

• gratuita dever do Estado: art. 5o

• jurídica: arts. 5o, LXXIV, 24, XIII, e 227, 
§ 3o, VI

• médica; ex‑combatente: art. 53, IV, ADCT
• pública: arts. 23, II, e 245
• religiosa: art. 5o, VII
• saúde: art. 212, § 4o

• social: arts. 150, VI, c, 203 e 204

ASSOCIAÇÃO
• apoio e estímulo: art. 174, § 2o

• atividade garimpeira: arts. 21, XXV, e 174, 
§§ 3o e 4o

• colônias de pescadores: art. 8o, par. ún.
• compulsória: art. 5o, XX
• criação: art. 5o, XVIII
• denúncia: art. 74, § 2o

• desportiva: art. 217, I
• dissolução: art. 5o, XIX
• filiados: art. 5o, XXI
• fiscalização: art. 5o, XXVIII, b
• mandado de segurança coletivo: art. 5o, 

LXX, b
• paramilitar: art. 5o, XVII
• profissional: art. 8o

• sindicatos rurais: art. 8o, par. ún.
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL OU 
SINDICAL: art. 8o

• filiados: art. 5o, XXI
• sindical de servidor público civil: art. 37, VI
• sindical de servidor público militar: 

art. 142, § 3o, IV
ATIVIDADE
• desportiva: art. 5o, XXVIII, a, in fine
• econômica: arts. 170 a 181
• essencial: art. 9o, § 1o

• exclusiva do Estado: art. 247
• garimpeira associação: arts.  21, XXV, e 

174, §§ 3o e 4o

• insalubre: art. 7o, XXIII
• intelectual: art. 5o, IX
• nociva ao interesse nacional: art.  12, 

§ 4o, I
• notarial e de registro: art. 236
• nuclear: arts. 21, XXIII, 22, XXVI, 49, XIV, 

177, V, e 225, § 6o

• penosa: art. 7o, XXIII
• perigosa: art. 7o, XXIII
ATO
• administrativo: art. 103‑A, § 3o

• exceção: art. 8o, ADCT
• governo local: art. 105, III, b
• internacional: arts. 49, I, e 84, VIII
• jurídico perfeito: art. 5o, XXXVI
• mero expediente: art. 93, XIV
• normativo: arts. 49, V, e 102, I, a
• processual: art. 5o, LX
• remoção: art. 93, VIII e VIII‑A
AUDITORIA: art. 71, IV e VII
AUTARQUIA: art. 37, XIX e XX
AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS: 
art. 4o, III
AUTOMAÇÃO: art. 7o, XXVII
AUTONOMIA
• Estados federados: arts. 18 e 25
• partidária: art. 17, § 1o

• universidades: art. 207
AUTOR: art. 5o, XXVII a XXIX
AVAIS: art. 74, III
AVISO PRÉVIO: art. 7o, XXI

B
BANCO CENTRAL: art. 164
• Presidente e diretores: arts. 52, III, d, e 

84, XIV
BANCO DE DADOS: art. 5o, LXXII, a e b
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO 
CENTRO‑OESTE: art. 34, § 11, ADCT
BANDEIRA NACIONAL: art. 13, § 1o

BANIMENTO: art. 5o, XLVII, d
BEBIDAS
• alcoólicas: art. 220, § 4o; art. 65, ADCT
• f iscal ização e inspeção; consumo: 

art. 200, VI
BEM‑ESTAR
• equilíbrio: art. 23, par. ún.
• social: art. 193
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
• vide PREVIDÊNCIA SOCIAL
• contribuintes: art. 201
• fundos: art. 250
• irredutibilidade de seu valor: art.  194, 

par. ún., IV
• limites: art. 248
BENFEITORIAS: art. 184, § 1o
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reuni‑
dos em Assembleia Nacional Constituinte para 
instituir um Estado Democrático, destinado a 
assegurar o exercício dos direitos sociais e indi‑
viduais, a liberdade, a segurança, o bem‑estar, 
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade fra‑
terna, pluralista e sem preconceitos, fundada 
na harmonia social e comprometida, na ordem 
interna e internacional, com a solução pacífica 
das controvérsias, promulgamos, sob a prote‑
ção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
c Publicada no DOU no 191‑A, de 5‑10‑1988.

TÍTULO I – DOS PRINCÍPIOS 
FUNDAMENTAIS

Art. 1o A República Federativa do Brasil, for‑
mada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui‑se 
em Estado Democrático 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 repú‑
blica e o presidencialismo, como forma e sistema 
de governo, 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 gratuida‑

de 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 

Coíbe a Violência Doméstica e Familiar Contra a 
Mulher).

c Dec. no 10.088, de 5‑11‑2019, consolida atos nor‑
mativos editados pelo Poder Executivo Federal 
que dispõem sobre a promulgação de convenções 
e recomendações da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT ratificadas pela República Federa‑
tiva 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 representan‑
tes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição.
c Arts. 14, 27, § 4o, 29, XIII, 60, § 4o, II, e 61, § 2o, 

desta 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 Econômi‑
cos, Sociais e Culturais.

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

tituição.

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.

IV – promover o bem de todos, sem preconcei‑
tos de origem, raça, sexo, cor, idade e quais‑
quer outras formas de discriminação.
c Art. 4o, VIII, desta Constituição.
c Lei no 7.716, de 5‑1‑1989 (Lei do Racismo).
c Lei no 8.081, de 21‑9‑1990, dispõe sobre os crimes 

e penas aplicáveis aos atos discriminatórios ou de 
preconceito de raça, cor, religião, etnia ou proce‑
dência nacional, praticados pelos meios de comu‑
nicação ou por publicação de qualquer natureza.

c Lei no 11.340, de 7‑8‑2006 (Lei que Coíbe a Violên‑
cia Doméstica e Familiar Contra a Mulher).

c Lei no 12.288, de 20‑7‑2010 (Estatuto da Igualdade 
Racial).

c Dec. no 3.956, de 8‑10‑2001, promulga a Conven‑
ção Interamericana para Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as Pessoas Porta‑
doras de Deficiência.

c Dec. no 4.377, de 13‑9‑2002, promulga a Conven‑
ção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher, de 1979.

c Dec. no 4.886, de 20‑11‑2003, dispõe sobre a Po‑
lítica Nacional de Promoção de Igualdade Racial 
– PNPIR.

c Dec. no 7.388, de 9‑12‑2010, dispõe sobre a compo‑
sição, estruturação, competências e funcionamen‑
to do Conselho Nacional de Combate à Discrimina‑
ção – CNCD.

c Dec. no 10.088, de 5‑11‑2019, consolida atos nor‑
mativos editados pelo Poder Executivo Federal 
que dispõem sobre a promulgação de convenções 
e recomendações da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT ratificadas pela República Federa‑
tiva do Brasil.

c O STF, por unanimidade de votos, julgou proceden‑
tes a ADPF no 132 (como ação direta de inconstitu‑
cionalidade) e a ADIN no 4.277, com eficácia erga 
omnes e efeito vinculante, para dar ao art. 1.723 
do CC interpretação conforme à CF para dele ex‑
cluir qualquer significado que impeça o reconheci‑
mento da união contínua, pública e duradoura en‑
tre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar 
(DOU de 13‑5‑2011). 

Art. 4o A República Federativa do Brasil re‑
ge‑se nas suas relações internacionais pelos 
seguintes princípios:
c Arts. 21, I, e 84, VII e VIII, desta Constituição.

c Art. 39, V, da Lei no 9.082 de 25‑7‑1995, que dispõe 
sobre a intensificação das relações internacio‑
nais do Brasil com os seus parceiros comerciais, 
em função de um maior apoio do Banco do Brasil 
S.A. ao financiamento dos setores exportador e 
importador.

I – independência nacional;
c Arts. 78, caput, e 91, § 1o, III e IV, desta Constitui‑

ção.
c Lei no 8.183, de 11‑4‑1991, dispõe sobre a organi‑

zação e o funcionamento do Conselho de Defesa 
Nacional, regulamentada pelo Dec. no  893, de 
12‑8‑1993.

II – prevalência dos direitos humanos;
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 4.463, de 8‑11‑2002, dispõe sobre a de‑
claração de reconhecimento da competência 
obrigatória da Corte Interamericana em todos os 
casos relativos à interpretação ou aplicação da 
Convenção Americana sobre Diretos Humanos.

III – autodeterminação dos povos;
IV – não intervenção;
V – igualdade entre os Estados;
VI – defesa da paz;
VII – solução pacífica dos conflitos;
VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo;
c Art. 5o, XLII e XLIII, desta Constituição.
c Lei no 7.716, de 5‑1‑1989 (Lei do Racismo).
c Lei no  8.072, de 25‑7‑1990 (Lei dos Crimes 

Hediondos).
c Dec. no 5.639, de 26‑12‑2005, promulga a Conven‑

ção Interamericana contra o Terrorismo.

IX – cooperação entre os povos para o progres‑
so da humanidade;
X – concessão de asilo político.
c Lei no  9.474, de 22‑7‑1997, define mecanismos 

para a implementação do Estatuto dos Refugiados 
de 1951.

c Dec. no 55.929, de 14‑4‑1965, promulgou a Conven‑
ção sobre Asilo Territorial.

Parágrafo único. A República Federativa do 
Brasil buscará a integração econômica, políti‑
ca, social e cultural dos povos da América La‑
tina, visando à formação de uma comunidade 
latino‑americana de nações.
c Dec. no 350, de 21‑11‑1991, promulgou o Tratado 

de Assunção que estabeleceu o Mercado Comum 
entre o Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai 
– MERCOSUL.

c Dec. no 922, de 10‑9‑1993, promulga o Protocolo 
para Solução de Controvérsias no âmbito do Mer‑
cado Comum do Sul – MERCOSUL.

TÍTULO II – DOS DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES 

INDIVIDUAIS E COLETIVOS

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

Constituição.
c Art. 7o do CPC/2015.
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Art. 5o

c Lei no 1.542, de 5‑1‑1952, dispõe sobre o casamen‑
to 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 
pessoa 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 nor‑

mativos editados pelo Poder Executivo Federal 
que dispõem sobre a promulgação de convenções 
e recomendações da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT ratificadas pela República Federa‑
tiva 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 práti‑
cas discriminatórias, para efeitos admissionais ou 
de permanência 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 Conven‑
ção sobre a Eliminação de todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher, de 1979.

c Dec. no 10.088, de 5‑11‑2019, consolida atos nor‑
mativos editados pelo Poder Executivo Federal 
que dispõem sobre a promulgação de convenções 
e recomendações da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT ratificadas pela República Federa‑
tiva do Brasil.

c Port. do MTE no 1.246, de 28‑5‑2010, orienta as 
empresas e os trabalhadores em relação à tes‑
tagem relacionada 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 

deste 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 Na‑

cional de Prevenção e Combate à Tortura; cria o Co‑
mitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e 
o Mecanismo 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 Convenção 
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, 
sendo vedado o anonimato;
c Art. 220, § 1o, desta Constituição.
c Art. 6o, XIV, e, da LC no 75, de 20‑5‑1993 (Lei Orgâ‑

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

sobre a manifestação, por militar inativo, de pen‑
samento e opinião políticos e filosóficos.

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

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

V – é assegurado o direito de resposta, pro‑
porcional 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 manifes‑

tação, por militar inativo, de pensamento e opinião 
políticos 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.

c Dec. no 1.171, de 22‑6‑1994, aprova o código de 
ética profissional do servidor público civil do Poder 
Executivo Federal.

c Art. 14 do Pacto de São José da Costa Rica.
c Súmulas nos 37, 227, 362, 387, 388 e 403 do STJ.

VI – é inviolável a liberdade de consciência e de 
crença, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a 
proteção aos locais de culto e a suas liturgias;
c Arts. 208 a 212 do CP.
c Art. 24 da LEP.
c Arts. 16, II, e 124, XIV, do ECA.
c Art. 39 da Lei no 8.313, de 23‑12‑1991, que res‑

tabelece princípios da Lei no 7.505, de 2‑7‑1986, 
institui o Programa Nacional de Apoio a Cultura 
– PRONAC.

c Arts. 23 a 26 da Lei no 12.288, de 20‑7‑2010 (Esta‑
tuto da Igualdade Racial).

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

c Art. 12, 1, do Pacto de São José da Costa Rica.

VII – é assegurada, nos termos da lei, a presta‑
ção de assistência religiosa nas entidades civis 
e militares de internação coletiva;
c Art. 24 da LEP.
c Art. 124, XIV, do ECA.
c Lei no 6.923, de 29‑6‑1981, dispõe sobre o serviço 

de assistência religiosa nas Forças Armadas.
c Lei no 9.982, de 14‑7‑2000, dispõe sobre prestação 

de assistência religiosa nas entidades hospitala‑
res públicas e privadas, bem como nos estabeleci‑
mentos prisionais civis e militares.

VIII – ninguém será privado de direitos por 
motivo de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política, salvo se as invocar para 
eximir‑se de obrigação legal a todos imposta 
e recusar‑se a cumprir prestação alternativa, 
fixada em lei;
c Arts. 15, IV, e 143, §§ 1o e 2o, desta Constituição.
c Lei no 7.210 de 11‑7‑1984 (Lei de Execução Penal).
c Lei no 8.239, de 4‑10‑1991, dispõe sobre a pres‑

tação de serviço alternativo ao serviço militar 
obrigatório.

c Dec.‑lei no 1.002, de 21‑10‑1969 (Código de Proces‑
so Penal Militar).

c Art. 12 do Pacto de São José da Costa Rica.

IX – é livre a expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, indepen‑
dentemente de censura ou licença;
c Art. 220, § 2o, desta Constituição.
c Art. 5o, d, da LC no 75, de 20‑5‑1993 (Lei Orgânica 

do Ministério Público da União).
c Art. 39 da Lei no 8.313, de 23‑12‑1991, que res‑

tabelece princípios da Lei no 7.505, de 2‑7‑1986, 
institui o Programa Nacional de Apoio a Cultura 
– PRONAC.

c Lei no 9.456, de 25‑4‑1997, institui a Lei de Prote‑
ção de Cultivares.

c Lei no 9.609, de 19‑2‑1998, dispõe sobre a proteção 
da propriedade intelectual de programa de compu‑
tador e sua comercialização no país.

c Lei no  9.610, de 19‑2‑1998 (Lei de Direitos 
Autorais).

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, 
a honra e a imagem das pessoas, assegurado 
o direito à indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação;
c Art. 37, § 3o, II, desta Constituição.
c Arts. 4o e 6o da Lei no 8.159, de 8‑1‑1981, que dis‑

põe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos 
e Privados.

c Art. 30, V, da Lei no 8.935, de 18‑11‑1994 (Lei dos 
Serviços Notariais e de Registro).

c Art. 101, § 1o, da Lei no 11.101, de 9‑2‑2005 (Lei de 
Recuperação de Empresas e Falências).

c Art. 11, 2, do Pacto de São José da Costa Rica.
c Súm. Vinc. no 11 do STF.
c Súm. no 714 do STF.
c Súmulas nos 227, 387, 388, 403 e 420 do STJ.

XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, nin‑
guém nela podendo penetrar sem consenti‑
mento do morador, salvo em caso de flagrante 
delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, 
durante o dia, por determinação judicial;
c Art. 212, § 2o, do CPC/2015.
c Art. 150, §§ 1o a 5o, do CP.
c Art. 283 do CPP.
c Art. 226, §§ 1o a 5o, do CPM.
c Art. 11 do Pacto de São José da Costa Rica.

XII – é inviolável o sigilo da correspondência 
e das comunicações telegráficas, de dados e 
das comunicações telefônicas, salvo, no último 
caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na 
forma que a lei estabelecer para fins de inves‑
tigação criminal ou instrução processual penal;
c Arts.136, § 1o, I, b e c, e 139, III, desta Constituição.
c Arts. 151 a 152 do CP.
c Art. 233 do CPP.
c Art. 227 do CPM.
c Art. 6o, XVIII, a, da LC no 75, de 20‑5‑1993 (Lei Or‑

gânica do Ministério Público da União).
c Arts. 55 a 57 da Lei no 4.117, de 24‑8‑1962 (Código 

Brasileiro de Telecomunicações).
c Lei no 6.538, de 22‑6‑1978, dispõe sobre os servi‑

ços postais.
c Art. 7o, II, da Lei no 8.906, de 4‑7‑1994 (Estatuto da 

Advocacia e da OAB).
c Lei no 9.296, de 24‑7‑1996 (Lei das Interceptações 

Telefônicas).
c Lei no  13.869, de 5‑9‑2019 (Lei do Abuso de 

Autoridade).
c Art. 11 do Pacto de São José da Costa Rica.
c Dec. no 3.505, de 13‑6‑2000, institui a Política de 

Segurança da Informação nos órgãos e entidades 
da Administração Pública Federal.

c Res. do CNJ no 59, de 9‑9‑2008, disciplina e uni‑
formiza as rotinas visando ao aperfeiçoamento do 
procedimento de interceptação de comunicações 
telefônicas e de sistemas de informática e telemá‑
tica nos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário.

XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, 
ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer;
c Arts. 170 e 220, § 1o, desta Constituição.
c Art. 6o do Pacto de São José da Costa Rica.

XIV – é assegurado a todos o acesso à informa‑
ção e resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional;
c Art. 220, § 1o, desta Constituição.
c Art. 154 do CP.
c Art. 8o, § 2o, da LC no 75, de 20‑5‑1993 (Lei Orgânica 

do Ministério Público da União).
c Art. 6o da Lei no 8.394, de 30‑12‑1991, que dispõe 

sobre a preservação, organização e proteção dos 
acervos documentais privados dos Presidentes da 
República.

c O STF, ao julgar a ADPF no 130, declarou como não 
recepcionada pela Constituição de 1988 a Lei de 
Imprensa (Lei no 5.250/1967).
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Arts. 98 a 101

a) não poderá contrair empréstimo externo 
ou interno;

b) ficará impedida de receber transferências 
voluntárias;

V – a União reterá os repasses relativos ao Fun‑
do de Participação dos Estados e do Distrito 
Federal e ao Fundo de Participação dos Municí‑
pios, e os depositará nas contas especiais refe‑
ridas no § 1o, devendo sua utilização obedecer 
ao que prescreve o § 5o, ambos deste artigo.
§ 11. No caso de precatórios relativos a diver‑
sos credores, em litisconsórcio, admite‑se o 
desmembramento do valor, realizado pelo Tri‑
bunal de origem do precatório, por credor, e, 
por este, a habilitação do valor total a que tem 
direito, não se aplicando, neste caso, a regra 
do § 3o do art. 100 da Constituição Federal.
§ 12. Se a lei a que se refere o § 4o do art. 100 
não estiver publicada em até 180 (cento e oi‑
tenta) dias, contados da data de publicação 
desta Emenda Constitucional, será considera‑
do, para os fins referidos, em relação a Esta‑
dos, Distrito Federal e Municípios devedores, 
omissos na regulamentação, o valor de:
I – 40 (quarenta) salários mínimos para Estados 
e para o Distrito Federal;
II – 30 (trinta) salários mínimos para Municí‑
pios.
§ 13. Enquanto Estados, Distrito Federal e Mu‑
nicípios devedores estiverem realizando paga‑
mentos de precatórios pelo regime especial, 
não poderão sofrer sequestro de valores, ex‑
ceto no caso de não liberação tempestiva dos 
recursos de que tratam o inciso II do § 1o e o 
§ 2o deste artigo.
§ 14. O regime especial de pagamento de pre‑
catório previsto no inciso I do § 1o vigorará 
enquanto o valor dos precatórios devidos for 
superior ao valor dos recursos vinculados, nos 
termos do § 2o, ambos deste artigo, ou pelo 
prazo fixo de até 15 (quinze) anos, no caso da 
opção prevista no inciso II do § 1o.
§ 15. Os precatórios parcelados na forma do 
art. 33 ou do art. 78 deste Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e ainda pendentes 
de pagamento ingressarão no regime especial 
com o valor atualizado das parcelas não pagas 
relativas a cada precatório, bem como o saldo 
dos acordos judiciais e extrajudiciais.
§ 16. A partir da promulgação desta Emenda 
Constitucional, a atualização de valores de 
requisitórios, até o efetivo pagamento, inde‑
pendentemente de sua natureza, será feita 
pelo índice oficial de remuneração básica da 
caderneta de poupança, e, para fins de com‑
pensação da mora, incidirão juros simples no 
mesmo percentual de juros incidentes sobre a 
caderneta de poupança, ficando excluída a in‑
cidência de juros compensatórios.
§ 17. O valor que exceder o limite previsto no 
§ 2o do art. 100 da Constituição Federal será 
pago, durante a vigência do regime especial, 
na forma prevista nos §§ 6o e 7o ou nos in‑
cisos I, II e III do § 8o deste artigo, devendo 
os valores dispendidos para o atendimento do 
disposto no § 2o do art. 100 da Constituição 
Federal serem computados para efeito do § 6o 
deste artigo.
§ 18. Durante a vigência do regime especial a 
que se refere este artigo, gozarão também da 
preferência a que se refere o § 6o os titulares 
originais de precatórios que tenham comple‑

tado 60 (sessenta) anos de idade até a data 
da promulgação desta Emenda Constitucional.
c Art. 97 acrescido pela EC no 62, de 9‑12‑2009.

Art. 98. O número de defensores públicos na 
unidade jurisdicional será proporcional à efeti‑
va demanda pelo serviço da Defensoria Pública 
e à respectiva população.
§ 1o No prazo de 8 (oito) anos, a União, os Es‑
tados e o Distrito Federal deverão contar com 
defensores públicos em todas as unidades 
jurisdicionais, observado o disposto no caput 
deste artigo.
§ 2o Durante o decurso do prazo previsto no 
§ 1o deste artigo, a lotação dos defensores 
públicos ocorrerá, prioritariamente, atenden‑
do as regiões com maiores índices de exclusão 
social e adensamento populacional.
c Art. 98 acrescido pela EC no 80, de 4‑6‑2014.
c Art. 134 da CF.

Art. 99. Para efeito do disposto no inciso VII 
do § 2o do art. 155, no caso de operações e 
prestações que destinem bens e serviços a 
consumidor final não contribuinte localizado 
em outro Estado, o imposto correspondente 
à diferença entre a alíquota interna e a inte‑
restadual será partilhado entre os Estados de 
origem e de destino, na seguinte proporção:
I – para o ano de 2015: 20% (vinte por cento) 
para o Estado de destino e 80% (oitenta por 
cento) para o Estado de origem;
II – para o ano de 2016: 40% (quarenta por 
cento) para o Estado de destino e 60% (sessen‑
ta por cento) para o Estado de origem;
III – para o ano de 2017: 60% (sessenta por 
cento) para o Estado de destino e 40% (qua‑
renta por cento) para o Estado de origem;
IV – para o ano de 2018: 80% (oitenta por 
cento) para o Estado de destino e 20% (vinte 
por cento) para o Estado de origem;
V – a partir do ano de 2019: 100% (cem por 
cento) para o Estado de destino.
c Art. 99 acrescido pela EC no 87, de 16‑4‑2015.

Art. 100. Até que entre em vigor a lei com‑
plementar de que trata o inciso II do § 1o do 
art. 40 da Constituição Federal, os Ministros 
do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais 
Superiores e do Tribunal de Contas da União 
aposentar‑se‑ão, compulsoriamente, aos 75 
(setenta e cinco) anos de idade, nas condições 
do art. 52 da Constituição Federal.
c Artigo acrescido pela EC no 88, de 7‑5‑2015.
c O STF, por maioria de votos, deferiu o pedido de 

medida cautelar na ADIN no 5.316 (DOU de 9‑6‑
2015), para: “1) suspender a aplicação da expres‑
são “nas condições do art.  52 da Constituição 
Federal” contida no art. 100 do ADCT, introduzido 
pela EC no  88/2015, por vulnerar as condições 
materiais necessárias ao exercício imparcial e 
independente da função jurisdicional, ultrajando a 
separação dos Poderes, cláusula pétrea inscrita no 
art. 60, § 4o, III, da CRFB; 2) fixar a interpretação, 
quanto à parte remanescente da EC no 88/2015, de 
que o art. 100 do ADCT não pode ser estendido 
a outros agentes públicos até que seja editada a 
lei complementar a que alude o art. 40, § 1o, II, da 
CRFB, a qual, quanto à magistratura, é a lei com‑
plementar de iniciativa do Supremo Tribunal Fede‑
ral nos termos do art. 93 da CRFB; 3) suspender a 
tramitação de todos os processos que envolvam a 
aplicação a magistrados do art. 40, § 1o, II da CRFB 
e do art. 100 do ADCT, até o julgamento definitivo 
da presente demanda, e 4) declarar sem efeito 
todo e qualquer pronunciamento judicial ou admi‑
nistrativo que afaste, amplie ou reduza a literalida‑
de do comando previsto no art. 100 do ADCT e, com 
base neste fundamento, assegure a qualquer outro 

agente público o exercício das funções relativas a 
cargo efetivo após ter completado setenta anos de 
idade.”

Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios que, em 25 de março de 2015, se 
encontravam em mora no pagamento de seus 
precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 
2029, seus débitos vencidos e os que vence‑
rão dentro desse período, atualizados pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo Especial (IPCA‑E), ou por outro índice 
que venha a substituí‑lo, depositando men‑
salmente em conta especial do Tribunal de 
Justiça local, sob única e exclusiva adminis‑
tração deste, 1/12 (um doze avos) do valor 
calculado percentualmente sobre suas recei‑
tas correntes líquidas apuradas no segun‑
do mês anterior ao mês de pagamento, em 
percentual suficiente para a quitação de seus 
débitos e, ainda que variável, nunca inferior, 
em cada exercício, ao percentual praticado na 
data da entrada em vigor do regime especial 
a que se refere este artigo, em conformidade 
com plano de pagamento a ser anualmente 
apresentado ao Tribunal de Justiça local.
c Caput com a redação dada pela EC no  109, de 

15‑3‑2021.

§ 1o Entende‑se como receita corrente líquida, 
para os fins de que trata este artigo, o soma‑
tório das receitas tributárias, patrimoniais, in‑
dustriais, agropecuárias, de contribuições e de 
serviços, de transferências correntes e outras 
receitas correntes, incluindo as oriundas do 
§ 1o do art. 20 da Constituição Federal, verifi‑
cado no período compreendido pelo segundo 
mês imediatamente anterior ao de referência e 
os 11 (onze) meses precedentes, excluídas as 
duplicidades, e deduzidas:
I – nos Estados, as parcelas entregues aos Mu‑
nicípios por determinação constitucional;
II – nos Estados, no Distrito Federal e nos Muni‑
cípios, a contribuição dos servidores para cus‑
teio de seu sistema de previdência e assistência 
social e as receitas provenientes da compensa‑
ção financeira referida no § 9o do art. 201 da 
Constituição Federal.
c § 1o acrescido pela EC no 94, de 15‑12‑2016.

§ 2o O débito de precatórios será pago com 
recursos orçamentários próprios provenientes 
das fontes de receita corrente líquida referi‑
das no § 1o deste artigo e, adicionalmente, 
poderão ser utilizados recursos dos seguintes 
instrumentos:
c Caput do § 2o com a redação dada pela EC no 99, de 

14‑12‑2017.

I – até 75% (setenta e cinco por cento) dos 
depósitos judiciais e dos depósitos adminis‑
trativos em dinheiro referentes a processos 
judiciais ou administrativos, tributários ou não 
tributários, nos quais sejam parte os Estados, o 
Distrito Federal ou os Municípios, e as respecti‑
vas autarquias, fundações e empresas estatais 
dependentes, mediante a instituição de fundo 
garantidor em montante equivalente a 1/3 (um 
terço) dos recursos levantados, constituído 
pela parcela restante dos depósitos judiciais e 
remunerado pela taxa referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) 
para títulos federais, nunca inferior aos índices 
e critérios aplicados aos depósitos levantados;
c Inciso I com a redação dada pela EC no  99, de 

14‑12‑2017.

II – até 30% (trinta por cento) dos demais de‑
pósitos judiciais da localidade sob jurisdição 
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EMENDA CONSTITUCIONAL No 2,  
DE 25 DE AGOSTO DE 1992

Dispõe sobre o plebiscito previsto 
no artigo 2o do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias.
c Publicada no DOU de 1o‑9‑1992.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se‑
nado Federal, nos termos do § 3o do artigo 60 
da Constituição Federal, promulgam a seguin‑
te Emenda ao texto constitucional:
Artigo único. O plebiscito de que trata o ar‑
tigo 2o do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias realizar‑se‑á no dia 21 de abril de 
1993.
§ 1o A forma e o sistema de governo definidos 
pelo plebiscito terão vigência em 1o de janeiro 
de 1995.
§ 2o A lei poderá dispor sobre a realização do 
plebiscito, inclusive sobre a gratuidade da livre 
divulgação das formas e sistemas de governo, 
através dos meios de comunicação de massa 
concessionários ou permissionários de serviço 
público, assegurada igualdade de tempo e pa‑
ridade de horários.
§ 3o A norma constante do parágrafo anterior 
não exclui a competência do Tribunal Superior 
Eleitoral para expedir instruções necessárias à 
realização da consulta plebiscitária.

Brasília, 25 de agosto de 1992.
Mesa da Câmara dos Deputados: 

Deputado iBsen Pinheiro, Presidente
Mesa do Senado Federal: Senador maUro 

Benevides, Presidente

EMENDA CONSTITUCIONAL No 3,  
DE 17 DE MARÇO DE 1993

Altera dispositivos da Constituição Federal.
c Publicada no DOU de 18‑3‑1993.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se‑
nado Federal, nos termos do § 3o do artigo 60 
da Constituição Federal, promulgam a seguin‑
te Emenda ao texto constitucional:
Art. 1o Os dispositivos da Constituição Federal 
abaixo enumerados passam a vigorar com as 
seguintes alterações:
c Alterações inseridas no texto da CF.

Art. 2o A União poderá instituir, nos termos 
de lei complementar, com vigência até 31 de 
dezembro de 1994, imposto sobre movimen‑
tação ou transmissão de valores e de créditos e 
direitos de natureza financeira.
§ 1o A alíquota do imposto de que trata este 
artigo não excederá a vinte e cinco centésimos 
por cento, facultado ao Poder Executivo redu‑
zi‑la ou restabelecê‑la, total ou parcialmente, 
nas condições e limites fixados em lei.
§ 2o Ao imposto de que trata este artigo não se 
aplica o artigo 150, III, b, e VI, nem o disposto 
no § 5o do artigo 153 da Constituição.
§ 3o O produto da arrecadação do imposto de 
que trata este artigo não se encontra sujeito a 
qualquer modalidade de repartição com outra 
entidade federada.
§ 4o Revogado. ECR no 1, de 1o‑3‑1994.
Art. 3o A eliminação do adicional ao Imposto 
sobre a Renda, de competência dos Estados, 
decorrente desta Emenda Constitucional, so‑
mente produzirá efeitos a partir de 1o de ja‑

neiro de 1996, reduzindo‑se a correspondente 
alíquota, pelo menos, a dois e meio por cento 
no exercício financeiro de 1995.
Art. 4o A eliminação do imposto sobre vendas 
a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, 
de competência dos Municípios, decorrente 
desta Emenda Constitucional, somente produ‑
zirá efeitos a partir de 1o de janeiro de 1996, 
reduzindo‑se a correspondente alíquota, pelo 
menos, a um e meio por cento no exercício 
financeiro de 1995.
Art. 5o Até 31 de dezembro de 1999, os Es‑
tados, o Distrito Federal e os Municípios so‑
mente poderão emitir títulos da dívida pública 
no montante necessário ao refinanciamento 
do principal devidamente atualizado de suas 
obrigações, representadas por essa espécie 
de títulos, ressalvado o disposto no artigo 33, 
parágrafo único, do Ato das Disposições Cons‑
titucionais Transitórias.
Art. 6o Revogam‑se o inciso IV e o § 4o do 
artigo 156 da Constituição Federal.

Brasília, 17 de março de 1993.
Mesa da Câmara dos Deputados: 

Deputado inocêncio oliveira, Presidente; 
Deputado adylson motta, 1o vice‑Presidente; 
Deputado Fernando lyra, 2o vice‑Presidente; 

Deputado Wilson camPos, 1o secretário; 
Deputado cardoso alves, 2o Secretário; 

Deputado B. sá, 4o Secretário
Mesa do Senado Federal: Senador 

hUmBerto lUcena, Presidente; Senador chaGas 
rodriGUes, 1o Vice‑Presidente; Senador 
levy dias, 2o Vice‑Presidente; Senador 

Júlio camPos, 1o Secretário; Senador naBor 
Júnior, 2o Secretário; Senadora Júnia marise, 

3o Secretário; Senador nelson WedeKin, 
4o Secretário

EMENDA CONSTITUCIONAL No 8,  
DE 15 DE AGOSTO DE 1995

Altera o inciso XI e a alínea a do inciso XII 
do artigo 21 da Constituição Federal.

c Publicada no DOU de 16‑8‑1995.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se‑
nado Federal, nos termos do § 3o do artigo 60 
da Constituição Federal, promulgam a seguin‑
te Emenda ao texto constitucional:
Art. 1o O inciso XI e a alínea a do inciso XII 
do artigo 21 da Constituição Federal passam a 
vigorar com a seguinte redação:
c Alterações inseridas no texto da CF.

Art. 2o É vedada a adoção de medida provi‑
sória para regulamentar o disposto no inciso 
XI do artigo 21 com a redação dada por esta 
Emenda Constitucional.

Brasília, 15 de agosto de 1995.
Mesa da Câmara dos Deputados: 

Deputado lUís edUardo, Presidente; Deputado 
ronaldo Perim, 1o Vice‑Presidente; Deputado 

Beto mansUr, 2o Vice‑Presidente; Deputado 
Wilson camPos, 1o Secretário; Deputado 

leoPoldo Bessone, 2o Secretário; Deputado 
Benedito dominGos, 3o Secretário; Deputado 

João henriqUe, 4o Secretário
Mesa do Senado Federal: Senador José 

sarney, Presidente; Senador teotonio vilela 
Filho, 1o Vice‑Presidente; Senador Júlio 

camPos, 2o Vice‑Presidente; Senador odacir 
soares, 1o Secretário; Senador renan calheiros, 

2o Secretário; Senador levy dias, 3o Secretário; 
Senador ernandes amorim, 4o Secretário

EMENDA CONSTITUCIONAL No 9,  
DE 9 DE NOVEMBRO DE 1995

Dá nova redação ao artigo 177 da 
Constituição Federal, alterando 

e inserindo parágrafos.
c Publicada no DOU de 10‑11‑1995.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se‑
nado Federal, nos termos do § 3o do artigo 60 
da Constituição Federal, promulgam a seguin‑
te Emenda ao texto constitucional:
Art. 1o O §  1o do artigo 177 da Constitui‑
ção Federal passa a vigorar com a seguinte 
redação:
c Alteração inserida no texto da CF.

Art. 2o Inclua‑se um parágrafo, a ser renume‑
rado como § 2o com a redação seguinte, pas‑
sando o atual § 2o para § 3o, no artigo 177 da 
Constituição Federal:
c Alterações inseridas no texto da CF.

Art. 3o É vedada a edição de medida provisória 
para a regulamentação da matéria prevista nos 
incisos I a IV e dos §§ 1o e 2o do artigo 177 da 
Constituição Federal.

Brasília, 9 de novembro de 1995.
Mesa da Câmara dos Deputados: 

Deputado lUís edUardo, Presidente; Deputado 
ronaldo Perim, 1o Vice‑Presidente; Deputado 

Beto mansUr, 2o Vice‑Presidente; Deputado 
Wilson camPos, 1o Secretário; Deputado 

leoPoldo Bessone, 2o Secretário; Deputado 
Benedito dominGos, 3o Secretário; Deputado 

João henriqUe, 4o Secretário
Mesa do Senado Federal: Senador José 

sarney, Presidente; Senador teotonio vilela 
Filho, 1o Vice‑Presidente; Senador Júlio 

camPos, 2o Vice‑Presidente; Senador odacir 
soares, 1o Secretário; Senador renan calheiros, 
2o Secretário; Senador levy dias, 3o Secretário; 

Senador ernandes amorim, 4o Secretário

EMENDA CONSTITUCIONAL No 17,  
DE 22 DE NOVEMBRO DE 1997

Altera dispositivos dos artigos 71 e 72 
do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, introduzidos pela Emenda 

Constitucional de Revisão no 1, de 1994.
c Publicada no DOU de 25‑11‑1997.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se‑
nado Federal, nos termos do § 3o do artigo 60 
da Constituição Federal, promulgam a seguin‑
te Emenda ao texto constitucional:
Art. 1o O caput do artigo 71 do Ato das Dis‑
posições Constitucionais Transitórias passa a 
vigorar com a seguinte redação:
c Alteração inserida no texto do ADCT.

Art. 2o O inciso V do artigo 72 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias passa 
a vigorar com a seguinte redação:
c Alteração inserida no texto do ADCT.

Art. 3o A União repassará aos Municípios, do 
produto da arrecadação do Imposto sobre a 
Renda e Proventos de Qualquer Natureza, tal 
como considerado na constituição dos fundos 
de que trata o artigo 159, I, da Constituição, 
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Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro

LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO

DECRETO‑LEI No 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942

Lei de Introdução às normas 
do Direito Brasileiro.

c Antiga Lei de Introdução ao Código Civil (LICC), 
cuja ementa foi alterada pela Lei no 12.376, de 
30‑12‑2010.

c Publicado no DOU de 9‑9‑1942, retificado no DOU 
de 8‑10‑1942 e no DOU de 17‑6‑1943.

O Presidente da República, usando da atribui‑
ção que lhe confere o artigo 180 da Constitui‑
ção, decreta:
Art. 1o Salvo disposição contrária, a lei começa 
a vigorar em todo o País quarenta e cinco dias 
depois de oficialmente publicada.
c Art. 8o da LC no 95, de 26‑2‑1998, que dispõe sobre 

a elaboração, a redação, a alteração e a consoli‑
dação das leis.

§ 1o Nos Estados estrangeiros, a obrigatorieda‑
de da lei brasileira, quando admitida, se inicia 
três meses depois de oficialmente publicada.
§ 2o Revogado. Lei no 12.036, de 1o‑10‑2009.
§ 3o Se, antes de entrar a lei em vigor, ocor‑
rer nova publicação de seu texto, destinada 
a correção, o prazo deste artigo e dos pará‑
grafos anteriores começará a correr da nova 
publicação.
§ 4o As correções a texto de lei já em vigor 
consideram‑se lei nova.
Art. 2o Não se destinando à vigência temporá‑
ria, a lei terá vigor até que outra a modifique 
ou revogue.
§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando 
expressamente o declare, quando seja com ela 
incompatível ou quando regule inteiramente a 
matéria de que tratava a lei anterior.
§ 2o A lei nova, que estabeleça disposições ge‑
rais ou especiais a par das já existentes, não 
revoga nem modifica a lei anterior.
§ 3o Salvo disposição em contrário, a lei revo‑
gada não se restaura por ter a lei revogadora 
perdido a vigência.
Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, 
alegando que não a conhece.
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá 
o caso de acordo com a analogia, os costumes 
e os princípios gerais de direito.
c Arts. 140 e 375 do CPC/2015.

Art. 5o Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos 
fins sociais a que ela se dirige e às exigências 
do bem comum.
Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e 
geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o di‑
reito adquirido e a coisa julgada.
c Art. 5o, XXXVI, da CF.
c Súm. Vinc. no 1 do STF.

§ 1o Reputa‑se ato jurídico perfeito o já con‑
sumado segundo a lei vigente ao tempo em 
que se efetuou.
§ 2o Consideram‑se adquiridos assim os direi‑
tos que o seu titular, ou alguém por ele, possa 
exercer, como aqueles cujo começo do exercí‑
cio tenha termo prefixo, ou condição preesta‑
belecida inalterável, a arbítrio de outrem.
c	 Arts. 131 e 135 do CC.

§ 3o Chama‑se coisa julgada ou caso julgado 
a decisão judicial de que já não caiba recurso.
c Art. 6o com a redação dada pela Lei no 3.238, de 

1o‑8‑1957.
c Art. 502 do CPC/2015.

Art. 7o A lei do país em que for domiciliada a 
pessoa determina as regras sobre o começo e 
o fim da personalidade, o nome, a capacidade 
e os direitos de família.
c Arts. 2o, 6o e 8o do CC.
c Lei no 13.445, de 24‑5‑2017 (Lei da Migração).
c	 Dec. no 66.605, de 20‑5‑1970, promulgou a Conven‑

ção sobre Consentimento para Casamento.

§  1o Realizando‑se o casamento no Brasil, 
será aplicada a lei brasileira quanto aos im‑
pedimentos dirimentes e às formalidades da 
celebração.
c	 Art. 1.511 e segs. do CC.

§  2o O casamento de estrangeiros poderá 
celebrar‑se perante autoridades diplomáticas 
ou consulares do país de ambos os nubentes.
c §  2o com a redação dada pela Lei no  3.238, de 

1o‑8‑1957.

§ 3o Tendo os nubentes domicílio diverso, rege‑
rá os casos de invalidade do matrimônio a lei 
do primeiro domicílio conjugal.
§ 4o O regime de bens, legal ou convencional, 
obedece à lei do país em que tiverem os nu‑
bentes domicílio, e, se este for diverso, à do 
primeiro domicílio conjugal.
c Arts. 1.658 a 1.666 do CC.

§ 5o O estrangeiro casado, que se naturalizar 
brasileiro, pode, mediante expressa anuência 
de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato de 
entrega do decreto de naturalização, se apos‑
tile ao mesmo a adoção do regime de comu‑
nhão parcial de bens, respeitados os direitos 
de terceiros e dada esta adoção ao competente 
registro.
c § 5o com a redação dada pela Lei no 6.515, de 26‑

12‑1977 (Lei do Divórcio).
c	 Arts. 1.658 a 1.666 do CC.

§ 6o O divórcio realizado no estrangeiro, se 
um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, 
só será reconhecido no Brasil depois de 1 (um) 
ano da data da sentença, salvo se houver sido 
antecedida de separação judicial por igual 
prazo, caso em que a homologação produzirá 
efeito imediato, obedecidas as condições esta‑
belecidas para a eficácia das sentenças estran‑
geiras no país. O Superior Tribunal de Justiça, 
na forma de seu regimento interno, poderá 
reexaminar, a requerimento do interessado, 
decisões já proferidas em pedidos de homo‑
logação de sentenças estrangeiras de divórcio 
de brasileiros, a fim de que passem a produzir 
todos os efeitos legais.
c § 6o com a redação dada pela Lei no 12.036, de 

1o‑10‑2009.
c Art. 226, § 6o, da CF.

§ 7o Salvo o caso de abandono, o domicílio do 
chefe da família estende‑se ao outro cônjuge 
e aos filhos não emancipados, e o do tutor ou 
curador aos incapazes sob sua guarda.

§  8o Quando a pessoa não tiver domicílio, 
considerar‑se‑á domiciliada no lugar de sua 
residência ou naquele em que se encontre.
Art. 8o Para qualificar os bens e regular as re‑
lações a eles concernentes, aplicar‑se‑á a lei do 
país em que estiverem situados.
§ 1o Aplicar‑se‑á a lei do país em que for domi‑
ciliado o proprietário, quanto aos bens móveis 
que ele trouxer ou se destinarem a transporte 
para outros lugares.
§ 2o O penhor regula‑se pela lei do domicílio 
que tiver a pessoa, em cuja posse se encontre 
a coisa apenhada.
Art. 9o Para qualificar e reger as obriga‑
ções, aplicar‑se‑á a lei do país em que se 
constituírem.
§ 1o Destinando‑se a obrigação a ser executa‑
da no Brasil e dependendo de forma essencial, 
será esta observada, admitidas as peculiarida‑
des da lei estrangeira quanto aos requisitos 
extrínsecos do ato.
§ 2o A obrigação resultante do contrato re‑
puta‑se constituída no lugar em que residir o 
proponente.
Art. 10. A sucessão por morte ou por ausência 
obedece à lei do país em que era domiciliado o 
defunto ou o desaparecido, qualquer que seja 
a natureza e a situação dos bens.
c	 Arts. 26 a 39, 1.784 e segs. do CC.

§ 1o A sucessão de bens de estrangeiros, situa‑
dos no País, será regulada pela lei brasileira 
em benefício do cônjuge ou dos filhos brasi‑
leiros, ou de quem os represente, sempre que 
não lhes seja mais favorável a lei pessoal do 
de cujus.
c §  1o com a redação dada pela Lei no  9.047, de 

18‑5‑1995.
c	 Art. 5o, XXXI, da CF.

§ 2o A lei do domicílio do herdeiro ou legatário 
regula a capacidade para suceder.
c	 Arts. 1.798 a 1.803 do CC.

Art. 11. As organizações destinadas a fins de 
interesse coletivo, como as sociedades e as 
fundações, obedecem à lei do Estado em que 
se constituírem.
c	 Arts. 40 a 69, 981 e segs. do CC.

§ 1o Não poderão, entretanto, ter no Brasil 
filiais, agências ou estabelecimentos antes de 
serem os atos constitutivos aprovados pelo Go‑
verno brasileiro, ficando sujeitas à lei brasileira.
§ 2o Os Governos estrangeiros, bem como as 
organizações de qualquer natureza, que eles 
tenham constituído, dirijam ou hajam inves‑
tido de funções públicas, não poderão ad‑
quirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de 
desapropriação.
§ 3o Os Governos estrangeiros podem adquirir 
a propriedade dos prédios necessários à sede 
dos representantes diplomáticos ou dos agen‑
tes consulares.
Art. 12. É competente a autoridade judiciária 
brasileira, quando for o réu domiciliado no Bra‑
sil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação.
c Arts. 21, 23 e 24 do CPC/2015.
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A
ABANDONO
• álveo: art. 1.248, IV
• coisa móvel: art. 1.263
• coisa perdida: art. 1.234
• filho: art. 1.638, II
• imóvel: arts. 1.275, III, e 1.276
• menores: art. 1.734
• objeto do comodante: art. 583
• propriedade: arts. 1.275, III, e 1.382
ABATIMENTO NO PREÇO
• rejeição da obra contratada; exceção: 

art. 616
• prazo: art. 445
• rejeição da coisa; exceção: art. 442
• venda de imóvel: art. 500
ABERTURA
• codicilo: art. 1.885
• concurso: art. 859
• sucessão: arts.  1.784 a 1.787, 1.796, 

1.807, 1.815, par. ún., 1.822 e 2.020
• sucessão provisória: arts. 28, 35 e 37
• testamento cerrado: art. 1.875
ABUSO DE DIREITO: art. 187
AÇÃO
• anulação dos atos; cônjuges; herdeiros: 

art. 1.645
• anulação; alienações em fraude de credo‑

res: art. 161
• anulação; casamento: art. 1.560
• anulação; negócio jurídico: art. 178
• anulatória; fiança prestada sem autoriza‑

ção do outro cônjuge: art. 1.649
• ausente; declaração: art. 32
• caução de títulos; credores: art. 1.459
• cobrança; despesas funerárias: art. 872
• demarcação: art. 1.297
• demolitória: art. 1.302
• devedor solidário; contra: art. 275
• divisão: art. 1.320
• embargo de construções: art. 1.302
• esbulho: art. 1.212
• evicção; suspensão da prescr ição: 

art. 199, III
• exclusão de herdeiro ou legatário: 

art. 1.815
• execução hipotecária: art. 1.501
• gestores contra os substitutos: art. 867
• herança: art. 1.997
• imóvel, declaração: art. 80, I
• incapazes contra os representantes: 

art. 195
• manutenção de posse: arts. 1.210 e 1.211
• móvel, declaração: art. 83, II
• paternidade; contestação: art. 1.601
• petição de herança: arts. 1.824 e 1.825
• quanti minoris: arts. 442 e 500
• redibitória: arts. 441 a 446
• regressiva; condômino contra os demais: 

art. 1.318
• regressiva; contra o terceiro: art. 930
• regressiva; contra o vendedor: art. 1.481, 

§ 4o

• regressiva; contra o verdadeiro devedor: 
art. 880

• regressiva; contra procurador: art. 686
• regressiva; pessoas jurídicas de direito pú‑

blico: art. 43
• reivindicatória: art. 1.228
• reivindicatória do condômino: art. 1.314
• relativa a direitos reais: arts. 80, I, e 83, II
• revocatória; doação: arts. 555 a 564
• sonegados: arts. 1.992 a 2.001
ACEITAÇÃO
• contrato entre ausentes: art. 434
• doação; não impugnada: art. 546
• doação; nascituro: art. 542
• doação; pessoas que não podem contra‑

tar: art. 543
• doação; prazo fixado pelo doador: 

art. 539
• fideicomisso: arts. 1.956 e 1.957
• herança: art. 1.805
• herança condições ou a termo: art. 1.808
• herança; direito dos credores do herdeiro: 

art. 1.813
• herança; falecimento do herdeiro: 

art. 1.809
• herança; prazo para declarar: art. 1.807

• herança; quando não ocorre: art. 1.805, 
§§ 1o e 2o

• herança; retratação: art. 1.812
• herança; tutor; competência: art. 1.748, II
• mandato; tácita: art. 659
• proposta de contrato: arts. 430 a 434
• proposta de seguro; omissões: art. 766
• proposta inexistente: art. 433
• proposta intempestiva: art. 431
• responsabilidade do herdeiro: art. 1.792
• testamentária: art. 1.983
ACESSÃO: arts. 1.248 a 1.259
• hipoteca; abrangência: art. 1.474
• repetição do indébito: art. 878
ACESSÓRIO
• abrangência: art. 92
• cessão de crédito: art. 287
• dívida: art. 364
• hipoteca: arts. 1.473 e 1.474
• obrigação de dar coisa certa: art. 233
• segue o principal: art. 92
• usufruto: art. 1.392
ACRESCER: arts. 1.941 a 1.946
ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA: art. 544
ADJUDICAÇÃO
• condômino: art. 1.322
• extinção da hipoteca: art. 1.499, VI
• imóvel hipotecado: art. 1.483, par. ún.
• imóvel: art. 2.019
ADJUNÇÃO
• má‑fé: art. 1.273
• propriedade móvel: art. 1.272
ADMINISTRAÇÃO
• bens de herança: arts.  1.797, 1.977 e 

1.978
• bens dos filhos: arts. 1.689 a 1.693
• bens dos menores: arts. 1.689 a 1.693
• condomínio: arts. 1.323 a 1.326
• pessoa jurídica: arts. 48 e 49
• sociedade conjugal: art. 1.567
• sociedade; direito de voto: art. 1.010
ADMINISTRADOR
• aplicação em proveito próprio: art. 1.017
• responsabilidades: art. 1.011
• vedações à compra e empréstimo: 

arts. 497, I, e 580
ADOÇÃO
• maior de 18 anos: art. 1.619
• parentesco: art. 1.593
• poder familiar: art. 1.635
ADQUIRENTE
• bem hipotecado: art. 1.481
• bens do insolvente: art. 160
• coisa móvel: arts. 1.260 a 1.274
AFINIDADE
• existência: art. 1.595
• impedimento matrimonial: art. 1.521, II
• nulidade do casamento: art. 1.548, II
AGÊNCIA: arts. 710 a 721
• vide, também, DISTRIBUIÇÃO
• agente: art. 712
• contrato; tempo indeterminado: art. 720
• definição: art. 710
• despesas: art. 713
• força maior: art. 719
• indenização: art. 715
• perdas e danos: art. 717
• regras de mandato e comissão: art. 721
• remuneração: arts. 714 e 716
ÁGUAS
• açudes: art. 1.292
• aquedutos: arts. 1.293 a 1.296
• artificialmente levadas ao prédio superior: 

art. 1.289
• canalização: art. 1.293
• mares e rios: arts. 99, I, e 100
• nascentes: art. 1.290
• obras que prejudiquem poço ou fonte 

alheios: arts. 1.309 e 1.310
• prédio inferior: art. 1.289
• prédio superior: arts. 1.288 e 1.291
• proibição de despejo no prédio vizinho: 

art. 1.300
ALICERCE: arts. 1.305 e 1.312
ALICIAMENTO DE PESSOAS 
CONTRATADAS: art. 608

ALIENAÇÃO
• bens comuns ao casal: arts. 1.647, I, e 

1.651, II e III
• bens de menores: arts. 1.691, 1.748, IV, e 

1.750
• bens gravados: art. 1.911
• bens hereditários: art. 1.817
• bens imóveis: art. 1.275, par. ún.
• bens públicos dominicais: art. 101
• coisa alugada: art. 576
• extinção da propriedade: art. 1.275, I
• fraude contra credores: art. 158
• propriedade: art. 1.420
• propriedade agrícola: art. 609
• usufruto: arts. 1.393 e 1.410, VII
ALIMENTOS
• aumento do encargo: art. 1.699
• compensação com outras dív idas: 

art. 373, II
• direito: arts. 1.694 a 1.697
• filho havido fora do casamento: art. 1.705
• herdeiros: art. 1.700
• impossibilidade da prestação: art. 1.698
• legado: art. 1.920
• maneiras de o prestar: art. 1.701
• menor sob tutela: art. 1.740, I
• parentes: art. 1.694
• prescrição das prestações: art. 206, § 2o

• prestados por terceiro: art. 871
• provisionais: art. 1.706
• quantum: art. 1.694, § 1o

• renúncia: art. 1.707
• separação judicial: arts. 1.702 a 1.704
ALUGUEL
• coisa comum: art. 1.323
• coisas: arts. 565 a 578
• pretensão quanto a prédios: art. 206, § 3o, 

I
ALUVIÃO
• causa de acessão: art. 1.248, II
• propriedade de terreno aluvial: art. 1.250
ÁLVEO ABANDONADO: art. 1.252
AMEAÇA
• direitos da personalidade de vivos e mor‑

tos: art. 12
• exercício regular de direito: art. 153
• violência contra a posse: art. 1.210
AMOSTRAS: art. 484
ANIMAIS
• penhor: arts. 1.444 a 1.446
• produto do abate; privilégio especial: 

art. 964, IX
• reparação dos danos causados: art. 936
ANTICRESE: arts. 1.506 a 1.510
• arrendamento do imóvel: art. 1.507, § 2o

• constituição: arts. 1.420 e 1.506
• credor; responsabilidade: art. 1.508
• declarações essenciais: art. 1.424
• direito real: arts. 1.225, X, e 1.419
• fraude contra credores: art. 165, par. ún.
• imóvel; hipoteca: art. 1.506, § 2o

• novação: arts. 364 e 365
• pacto comissório; nulidade: art. 1.428
• propriedade superveniente: art.  1.420, 

§ 1o

• remição de bens dados: art. 1.510
ANUÊNCIA
• silêncio como prova da: art. 111
• terceiro; prova: art. 220
ANULAÇÃO
• casamento; ação: art. 1.560
• efeitos: art. 177
• falta de outorga; ato de cônjuge: 

art. 1.650
• obrigações contraídas por menores de 16 

a 18 anos: art. 180
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
• coação: arts. 151 e 171, II
• dolo: arts. 145 e 171, II
• erro ou ignorância: arts. 138 e 171, II
• fraude contra credores: arts. 158 e 171, II
• incapacidade relativa do agente: arts. 5o e 

171, I
• restituição das partes ao estado anterior: 

art. 182
ANÚNCIO PÚBLICO: arts. 854 e 855
• vide PROMESSA
APÓLICES: arts. 757 a 777

APOSTA
• dívidas: art. 814
• empréstimos; inexigibilidade: art. 815
• sorteio: art. 817
AQUEDUTO: arts. 1.295 e 1.296
AQUESTOS
• v ide  PART IC IPAÇÃO F INAL  NOS 

AQUESTOS
AQUISIÇÃO
• acessão: art. 1.248
• avulsão: art. 1.251
• condição resolutiva: arts. 127 e 474
• condição suspensiva: art. 125
• confusão, comissão, adjunção: arts. 1.272 

a 1.274
• direitos; termo inicial: arts. 131 e 136
• especificação: arts. 1.269 a 1.271
• posse: arts. 1.204 a 1.209
• propriedade imóvel: arts. 1.238 a 1.259
• propriedade móvel: arts. 1.260 a 1.274
• tesouro: arts. 1.264 a 1.266
• testamento: arts. 1.799 a 1.800
• usucapião: arts. 1.238 a 1.244 e 1.260 a 

1.262
ARRAS
• direito de arrependimento: art. 420
• rescisão do contrato: arts. 418 e 419
ARRECADAÇÃO
• bens de herança jacente: art. 1.819
• bens do ausente: arts. 26 e 28, § 2o

ARREMATAÇÃO: arts. 497, I, e 1.749, I
ARREPENDIMENTO, DIREITO: art. 420
ÁRVORE
• l imítrofe; corte de ramos e raízes: 

art. 1.283
• limítrofe; propriedade: art. 1.282
• vizinha; frutos: art. 1.284
ASCENDENTES
• alimentos; direitos e deveres: art. 1.696
• deserdação: art. 1.962
• herdeiros necessários: art. 1.845
• impedimento; testemunhas: art. 228, V
• prescrição: art. 197, II
• proibição de casarem: art. 1.521, I
• sucessão definitiva: arts. 26 e 27, II
• sucessor legítimo: arts. 1.829, II, e 1.836
• troca de bens com descendentes: art. 533, 

II
• venda a descendentes: art. 496
ASSISTÊNCIA MÚTUA: art. 1.566, III
ASSISTÊNCIA SOCIAL: art. 62, I
ASSOCIAÇÕES: arts. 53 a 61
• assembleia‑geral; competência privativa: 

arts. 59 e 60
• Código de 2002; regência: arts. 2.031, 

2.033 e 2.034
• dissolução: art. 61
• estatuto: art. 54
• públicas: art. 41, IV
• transmissão de quota: art. 56, par. ún.
ASSOCIADOS: arts. 55 e 58
ASSUNÇÃO DE DÍVIDA: arts. 299 a 303
• garantias especiais: art. 300
• imóvel hipotecado: art. 303
• novo devedor: art. 302
• silêncio do credor; recusa: art.  299, 

par. ún.
• substituição anulada: art. 301
ATO
• anulabilidade: art. 176
• anulação: art. 179
• capacidade jurídica: arts. 3o a 5o

• cônjuge; sem autorização do outro: 
arts. 1.647 a 1.650

• conservatórios do direito cedido: art. 293
• culposos e dolosos: art. 1.177, par. ún.
• lícitos: art. 185
• praticado pelo devedor; caso: art. 251
• praticados fora do estabelecimento: 

art. 1.178, par. ún.
• representação dos incapazes: arts. 1.634, 

V, e 1.747, I
• sem prazo: art. 134
ATOS ILÍCITOS: arts. 186 a 188
• liquidação do dano: arts. 948 a 954
• reparação do dano: art. 927
AUSÊNCIA: arts. 22 a 25
• filhos do ausente: art. 1.728, I

ÍNDICE ALFABÉTICO‑REMISSIVO DO CÓDIGO CIVIL
(LEI No 10.406, DE 10‑1‑2002)
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Código Civil

CÓDIGO CIVIL

LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Institui o Código Civil.
c Publicada no DOU de 11‑1‑2002.

O Presidente da República:  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

PARTE GERAL

Livro I – Das Pessoas

TÍTULO I – DAS PESSOAS NATURAIS

CAPÍTULO I
DA PERSONALIDADE E DA CAPACIDADE

Art. 1o Toda pessoa é capaz de direitos e deve‑
res na ordem civil.
c Arts. 3o a 5o e 972 a 980 deste Código.
c Art. 7o, caput, do Dec.‑lei no 4.657, de 4‑9‑1942 (Lei 

de Introdução às normas do Direito Brasileiro).

Art. 2o A personalidade civil da pessoa começa 
do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, 
desde a concepção, os direitos do nascituro.
c Arts. 542, 1.779, 1.798 e 1.800 deste Código.
c Art. 7o, caput, do Dec.‑lei no 4.657, de 4‑9‑1942 (Lei 

de Introdução às normas do Direito Brasileiro).
c Enunciados nos 1 e 2 das Jornadas de Direito Civil.

Art. 3o São absolutamente incapazes de exer‑
cer pessoalmente os atos da vida civil os meno‑
res de 16 (dezesseis) anos.
c Caput com a redação dada pela Lei no 13.146, de 

6‑7‑2015.
c Arts. 50, 71, 72, 447, 698 e 896 do CPC/2015.

I a III – Revogados. Lei no 13.146, de 6‑7‑2015.
Art. 4o São incapazes, relativamente a certos 
atos ou à maneira de os exercer:
c Caput com a redação dada pela Lei no 13.146, de 

6‑7‑2015.

I – os maiores de dezesseis e menores de de‑
zoito anos;
c Arts. 666, 1.634, V, 1.690, 1.747, I, e 1.774 deste 

Código.

II – os ébrios habituais e os viciados em tóxico;
III – aqueles que, por causa transitória ou per‑
manente, não puderem exprimir sua vontade;
c Incisos II e III com a redação dada pela Lei 

no 13.146, de 6‑7‑2015.

IV – os pródigos.
c Arts. 104, 171 e 1.767, V, deste Código.
c Arts. 50, 71, 72, 178 e 896 do CPC/2015.
c Art. 30, § 5o, do Dec.‑lei no 891, de 25‑11‑1938 (Lei 

de Fiscalização de Entorpecentes).

Parágrafo único. A capacidade dos indígenas 
será regulada por legislação especial.
c Parágrafo único com a redação dada pela Lei 

no 13.146, de 6‑7‑2015.
c Arts. 231 e 232 da CF.
c Lei no 6.001, de 19‑12‑1973 (Estatuto do Índio).
c Art. 50, § 2o, da Lei no 6.015, de 31‑12‑1973 (Lei dos 

Registros Públicos).

Art. 5o A menoridade cessa aos dezoito anos 
completos, quando a pessoa fica habilitada à 
prática de todos os atos da vida civil.
c Arts.1.517 e 1.860, parágrafo único, deste Código.
c Art. 73 da Lei no 4.375, de 17‑8‑1964 (Lei do Serviço 

Militar).

c Arts. 1o e 13 da Lei no 9.307, de 23‑9‑1996 (Lei da 
Arbitragem).

c Enunciados nos 3 e 397 das Jornadas de Direito 
Civil.

Parágrafo único. Cessará, para os menores, 
a incapacidade:
I – pela concessão dos pais, ou de um deles na 
falta do outro, mediante instrumento público, 
independentemente de homologação judicial, 
ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o 
menor tiver dezesseis anos completos;
c Art. 148, parágrafo único, e, do ECA.
c En. no 530 das Jornadas de Direito Civil.

II – pelo casamento;
c Arts. 1.511 e segs. deste Código.

III – pelo exercício de emprego público efetivo;
IV – pela colação de grau em curso de ensino 
superior;
V – pelo estabelecimento civil ou comercial, ou 
pela existência de relação de emprego, desde 
que, em função deles, o menor com dezesseis 
anos completos tenha economia própria.
c Arts. 1.635, 1.763 e 1.778 deste Código.

Art. 6o A existência da pessoa natural termi‑
na com a morte; presume‑se esta, quanto aos 
ausentes, nos casos em que a lei autoriza a 
abertura de sucessão definitiva.
c Arts. 22 a 39 deste Código.
c Art. 744 do CPC/2015.
c Arts. 77 a 88 da Lei no 6.015, de 31‑12‑1973 (Lei 

dos Registros Públicos).
c Súm. no 331 do STF.

Art. 7o Pode ser declarada a morte presumida, 
sem decretação de ausência:
I – se for extremamente provável a morte de 
quem estava em perigo de vida;
II – se alguém, desaparecido em campanha ou 
feito prisioneiro, não for encontrado até dois 
anos após o término da guerra.
Parágrafo único. A declaração da morte 
presumida, nesses casos, somente poderá ser 
requerida depois de esgotadas as buscas e 
averiguações, devendo a sentença fixar a data 
provável do falecimento.
Art. 8o Se dois ou mais indivíduos falecerem na 
mesma ocasião, não se podendo averiguar se 
algum dos comorientes precedeu aos outros, 
presumir‑se‑ão simultaneamente mortos.
Art. 9o Serão registrados em registro público:
c Lei no  6.015, de 31‑12‑1973 (Lei dos Registros 

Públicos).

I – os nascimentos, casamentos e óbitos;
c Arts. 1.511 e segs. deste Código.
c Art. 18 do Dec.‑lei no 4.657, de 4‑9‑1942 (Lei de 

Introdução às normas do Direito Brasileiro).

II – a emancipação por outorga dos pais ou por 
sentença do juiz;
c Art. 5o, parágrafo único, I, deste Código.

III – a interdição por incapacidade absoluta ou 
relativa;
c Art. 1.767 e segs. deste Código.

IV – a sentença declaratória de ausência e de 
morte presumida.
c Arts. 7o e 22 a 39 deste Código.

Art. 10. Far‑se‑á averbação em registro 
público:
c Enunciados nos 272 e 273 das Jornadas de Direito 

Civil.

I – das sentenças que decretarem a nulidade ou 
anulação do casamento, o divórcio, a separa‑
ção judicial e o restabelecimento da sociedade 
conjugal;
II – dos atos judiciais ou extrajudiciais que de‑
clararem ou reconhecerem a filiação;
III – Revogado. Lei no 12.010, de 3‑8‑2009.

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em 
lei, os direitos da personalidade são intrans‑
missíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu 
exercício sofrer limitação voluntária.
c Art. 5o da CF.
c Enunciados nos 4, 139, 274, 531 e 532 das Jornadas 

de Direito Civil.

Art. 12. Pode‑se exigir que cesse a ameaça, ou 
a lesão, a direito da personalidade, e reclamar 
perdas e danos, sem prejuízo de outras san‑
ções previstas em lei.
c Arts. 20 e 402 a 405 deste Código.
c Enunciados nos 5, 140 e 275 das Jornadas de Direi‑

to Civil.

Parágrafo único. Em se tratando de morto, 
terá legitimação para requerer a medida pre‑
vista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou 
qualquer parente em linha reta, ou colateral 
até o quarto grau.
c Enunciados nos 398, 399 e 400 das Jornadas de 

Direito Civil.

Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso 
o ato de disposição do próprio corpo, quando 
importar diminuição permanente da integrida‑
de física, ou contrariar os bons costumes.
c Enunciados nos 6, 276, 401 e 532 das Jornadas de 

Direito Civil.

Parágrafo único. O ato previsto neste artigo 
será admitido para fins de transplante, na for‑
ma estabelecida em lei especial.
c Lei no 9.434, de 4‑2‑1997 (Lei de Remoção de Ór‑

gãos e Tecidos).

Art. 14. É válida, com objetivo científico, ou 
altruístico, a disposição gratuita do próprio 
corpo, no todo ou em parte, para depois da 
morte.
c Lei no 9.434, de 4‑2‑1997 (Lei de Remoção de Ór‑

gãos e Tecidos).
c En. no 277 das Jornadas de Direito Civil.

Parágrafo único. O ato de disposição pode 
ser livremente revogado a qualquer tempo.
c En. no 402 das Jornadas de Direito Civil.

Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a 
submeter‑se, com risco de vida, a tratamento 
médico ou a intervenção cirúrgica.
c Enunciados nos 403 e 533 das Jornadas de Direito 

Civil.

Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele 
compreendidos o prenome e o sobrenome.
c Art. 57, § 8o, da Lei no 6.015, de 31‑12‑1973 (Lei dos 

Registros Públicos).
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Arts. 628‑A a 636

tor‑Fiscal do Trabalho concluir pela existência 
de violação de preceito legal deve correspon‑
der, sob pena de responsabilidade administra‑
tiva, a lavratura de auto de infração.
c Caput com a redação dada pela MP no 2.164-41, de 

24-8-2001, que até o encerramento desta edição 
não havia sido convertida em Lei.

§ 1o Ficam as empresas obrigadas a possuir o 
livro intitulado “Inspeção do Trabalho”, cujo 
modelo será aprovado por Portaria Ministerial.
c IN da SIT no 72, de 5-12-2007, orienta os Audito-

res-Fiscais do Trabalho quanto a procedimentos 
a serem adotados na fiscalização, para que seja 
dispensado às microempresas e empresas de 
pequeno porte o tratamento diferenciado de que 
trata a LC no 123, de 14-12-2006.

§ 2o Nesse livro, registrará o agente da inspe‑
ção sua visita ao estabelecimento, declarando 
a data e a hora do início e término da mesma, 
bem como o resultado da inspeção, nele con‑
signando, se for o caso, todas as irregularida‑
des verificadas e as exigências feitas, com os 
respectivos prazos para seu atendimento, e, 
ainda, de modo legível, os elementos de sua 
identificação funcional.
§  3o Comprovada má‑fé do agente da ins‑
peção, quanto à omissão ou lançamento de 
qualquer elemento no livro, responderá ele por 
falta grave no cumprimento do dever, ficando 
passível, desde logo, da pena de suspensão 
até 30 (trinta) dias, instaurando‑se, obrigato‑
riamente, em caso de reincidência, inquérito 
administrativo.
§ 4o A lavratura de autos contra empresas fic‑
tícias e de endereços inexistentes, assim como 
a apresentação de falsos relatórios, constituem 
falta grave, punível na forma do § 3o.
c §§ 1o a 4o acrescidos pelo Dec.-lei no 229, de 

28-2-1967.

Art. 628‑A. Fica instituído o Domicílio Ele‑
trônico Trabalhista, regulamentado pelo 
Ministério do Trabalho e Previdência, desti‑
nado a:
I – cientificar o empregador de quaisquer 
atos administrativos, ações fiscais, intima‑
ções e avisos em geral; e
II – receber, por parte do empregador, do‑
cumentação eletrônica exigida no curso 
das ações fiscais ou apresentação de de‑
fesa e recurso no âmbito de processos 
administrativos.
§ 1o As comunicações eletrônicas realizadas 
pelo Domicílio Eletrônico Trabalhista dis‑
pensam a sua publicação no Diário Oficial da 
União e o envio por via postal e são conside‑
radas pessoais para todos os efeitos legais.
§ 2o A ciência por meio do sistema de comuni‑
cação eletrônica, com utilização de certifica‑
ção digital ou de código de acesso, possuirá 
os requisitos de validade.
c Art. 628-A acrescido pela Lei no 14.261, de 

16-12-2021.

Art. 629. O auto de infração será lavrado em 
duplicata, nos termos dos modelos e instru‑
ções expedidos, sendo uma via entregue ao 
infrator, contra recibo, ou ao mesmo enviada, 
dentro de 10 (dez) dias da lavratura, sob pena 
de responsabilidade, em registro postal, com 
franquia e recibo de volta.
§  1o O auto não terá o seu valor probante 
condicionado à assinatura do infrator ou de 
testemunhas, e será lavrado no local da inspe‑
ção, salvo havendo motivo justificado que será 

declarado no próprio auto, quando então de‑
verá ser lavrado no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, sob pena de responsabilidade.
§ 2o Lavrado o auto de infração, não poderá ele 
ser inutilizado, nem sustado o curso do respec‑
tivo processo, devendo o agente da inspeção 
apresentá‑lo à autoridade competente, mesmo 
se incidir em erro.
§ 3o O infrator terá, para apresentar defesa, 
o prazo de 10 (dez) dias contados do recebi‑
mento do auto.
§ 4o O auto de infração será registrado com a 
indicação sumária de seus elementos caracte‑
rísticos, em livro próprio que deverá existir em 
cada órgão fiscalizador, de modo a assegurar 
o controle do seu processamento.
Art. 630. Nenhum agente da inspeção po‑
derá exercer as atribuições do seu cargo sem 
exibir a carteira de identidade fiscal, devida‑
mente autenticada, fornecida pela autoridade 
competente.
§ 1o É proibida a outorga de identidade fiscal a 
quem não esteja autorizado, em razão do car‑
go ou função, a exercer ou praticar, no âmbito 
da legislação trabalhista, atos de fiscalização.
§ 2o A credencial a que se refere este artigo 
deverá ser devolvida para inutilização, sob as 
penas da lei, em casos de provimento em outro 
cargo público, exoneração ou demissão, bem 
como nos de licenciamento por prazo superior 
a sessenta dias e de suspensão do exercício do 
cargo.
§ 3o O agente da inspeção terá livre acesso a 
todas as dependências dos estabelecimentos 
sujeitos ao regime da legislação, sendo as 
empresas, por seus dirigentes ou prepostos, 
obrigados a prestar‑lhes os esclarecimentos 
necessários ao desempenho de suas atribui‑
ções legais e a exibir‑lhes, quando exigidos, 
quaisquer documentos que digam respeito ao 
fiel cumprimento das normas de proteção ao 
trabalho.
§ 4o Os documentos sujeitos à inspeção de‑
verão permanecer, sob as penas da lei nos lo‑
cais de trabalho, somente se admitindo, por 
exceção, a critério da autoridade competente, 
sejam os mesmos apresentados em dia hora 
previamente fixados pelo agente da inspeção.
§ 5o No território do exercício de sua função, o 
agente da inspeção gozará de passe livre nas 
empresas de transporte, públicas ou privadas, 
mediante a apresentação da carteira de iden‑
tidade fiscal.
§ 6o A inobservância do disposto nos §§ 3o, 4o 
e 5o configurará resistência ou embaraço à fis‑
calização e justificará a lavratura do respectivo 
auto de infração, cominada a multa no valor 
igual a meio (1/2) salário mínimo regional até 
5 (cinco) vezes esse salário, levando‑se em 
conta, além das circunstâncias atenuantes ou 
agravantes, a situação econômico‑financeira 
do infrator e os meios a seu alcance para cum‑
prir a lei.
c Port. do MTPrev no 667, de 8-11-2021, regulamenta 

a imposição de multas administrativas previstas 
na legislação trabalhista.

§ 7o Para o efeito do disposto no § 5o, a autori‑
dade competente divulgará, em janeiro e julho 
de cada ano, a relação dos agentes da inspe‑
ção titulares da carteira de identidade fiscal.
§ 8o As autoridades policiais, quando solicita‑
das, deverão prestar aos agentes da inspeção 

a assistência de que necessitarem para o fiel 
cumprimento de suas atribuições legais.
c Arts. 629 e 630 com a redação dada pelo Dec.-lei 

no 229, de 28-2-1967.

Art. 631. Qualquer funcionário público fede‑
ral, estadual ou municipal, ou representante 
legal de associação sindical, poderá comunicar 
à autoridade competente do Ministério do Tra‑
balho, Indústria e Comércio as infrações que 
verificar.
Parágrafo único. De posse dessa comunica‑
ção, a autoridade competente procederá des‑
de logo às necessárias diligências, lavrando os 
autos de que haja mister.
Art. 632. Poderá o autuado requerer a audiên‑
cia de testemunhas e as diligências que lhe pa‑
recerem necessárias à elucidação do processo, 
cabendo, porém, à autoridade, julgar da ne‑
cessidade de tais provas.
Art. 633. Revogado. Lei no  13.874, de 
20‑9‑2019.
Art. 634. Na falta de disposição especial, a im‑
posição das multas incumbe às autoridades re‑
gionais competentes em matéria de trabalho, 
na forma estabelecida por este Título.
§ 1o A aplicação da multa não eximirá o infra‑
tor da responsabilidade em que incorrer por 
infração das leis penais.
c Parágrafo único transformado em § 1o pela Lei 

no 13.467, de 13-7-2017.

§ 2o Os valores das multas administrativas ex‑
pressos em moeda corrente serão reajustados 
anualmente pela Taxa Referencial (TR), divulga‑
da pelo Banco Central do Brasil, ou pelo índice 
que vier a substituí‑lo.
c § 2o acrescido pela Lei no 13.467, de 13-7-2017.

CAPÍTULO II
DOS RECURSOS

Art. 635. De toda decisão que impuser multa 
por infração das leis e disposições reguladoras 
do trabalho, e não havendo forma especial de 
processo caberá recurso para o Diretor‑Geral 
Departamento ou Serviço do Ministério do Tra‑
balho e Previdência Social, que for competente 
na matéria.
Parágrafo único. As decisões serão sempre 
fundamentadas.
Art. 636. Os recursos devem ser interpostos 
no prazo de 10 (dez) dias, contados do rece‑
bimento da notificação, perante autoridade 
que houver imposto a multa, a qual, depois de 
os informar encaminhá‑los‑á à autoridade de 
instância superior.
§ 1o O recurso só terá seguimento se o inte‑
ressado o instruir com a prova do depósito da 
multa.
c O STF, por unanimidade de votos, julgou proceden-

te a ADPF no 156, para declarar a não recepção 
deste parágrafo pela CF/1988 (DOU de 26-8-2011).

c Súm. Vinc. no 21 do STF.
c Súm. no 424 do TST.

§ 2o A notificação somente será realizada por 
meio de edital, publicada no órgão oficial, 
quando o infrator estiver em lugar incerto e 
não sabido.
§ 3o A notificação de que trata este artigo fi‑
xará igualmente o prazo de 10 (dez) dias para 
que o infrator recolha o valor da multa, sob 
pena de cobrança executiva.
§ 4o As guias de depósito eu recolhimento se‑
rão emitidas em 3 (três) vias e o recolhimento 
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da multa deverá preceder‑se dentro de 5 (cin‑
co) dias às repartições federais competentes, 
que escriturarão a receita a crédito do Ministé‑
rio da Trabalho e Previdência Social.
§ 5o A segunda via da guia do recolhimento 
será devolvida pelo infrator à repartição que a 
emitiu, até o sexto dia depois de sua expedi‑
ção, para a averbação no processo.
§ 6o A multa será reduzida de 50% (cinquenta 
por cento) se o infrator, renunciando ao recur‑
so a recolher ao Tesouro Nacional dentro do 
prazo de 10 (dez) dias contados do recebimen‑
to da notificação ou da publicação do edital.
§ 7o Para a expedição da guia, no caso do § 6o, 
deverá o infrator juntar a notificação com a 
prova da data do seu recebimento, ou a folha 
do órgão oficial que publicou o edital.
Art. 637. De todas as decisões que proferirem 
em processos de infração das leis de proteção 
ao trabalho e que impliquem arquivamento 
destes, observado o disposto no parágrafo 
único do artigo 635, deverão as autoridades 
prolatoras recorrer de ofício para a autoridade 
competente de instância superior.
c Arts. 635 a 637 com a redação dada pelo Dec.-lei 

no 229, de 28-2-1967.

Art. 638. Ao Ministro do Trabalho, Indústria e 
Comércio é facultado avocar ao seu exame e 
decisão, dentro de 90 (noventa) dias do despa‑
cho final do assunto, ou no curso do processo, 
as questões referentes à fiscalização dos pre‑
ceitos estabelecidos nesta Consolidação.

CAPÍTULO III
DO DEPÓSITO, DA INSCRIÇÃO 

E DA COBRANÇA

Art. 639. Não sendo provido o recurso, o de‑
pósito se converterá em pagamento.
Art. 640. É facultado às Delegacias Regionais 
do Trabalho, na conformidade de instruções 
expedidas pelo Ministro de Estado, promover 
a cobrança amigável das multas antes encami‑
nhamento dos processos à cobrança executiva.
c Artigo com a redação dada pelo Dec.-lei no 229, de 

28-2-1967.

Art. 641. Não comparecendo o infrator, ou 
não depositando a importância da multa ou 
penalidade, far‑se‑á a competente inscrição 
em livro especial, existente nas repartições das 
quais se tiver originado a multa ou penalidade, 
ou de onde tenha provindo a reclamação que 
a determinou, sendo extraída cópia autentica 
dessa inscrição e enviada às autoridades com‑
petentes para a respectiva cobrança judicial, 
valendo tal instrumento como título de dívida 
líquida e certa.
Art. 642. A cobrança judicial das multas im‑
postas pelas autoridades administrativas do 
trabalho obedecerá ao disposto na legislação 
aplicável à cobrança da dívida ativa da União, 
sendo promovida, no Distrito Federal e nas 
capitais dos Estados em que funcionarem 
Tribunais Regionais do Trabalho, pela Procu‑
radoria da Justiça do Trabalho, e nas demais 
localidades, pelo Ministério Público Estadual e 
do Território do Acre, nos termos do Dec.‑lei 
no 960, de 17 de dezembro de 1938.
c Art. 131 da CF.
c Art. 29, § 5o, do ADCT.

Parágrafo único. No Estado de São Paulo a 
cobrança continuará a cargo da Procuradoria 
do Departamento Estadual do Trabalho, na for‑
ma do convênio em vigor.

TÍTULO VII‑A – DA PROVA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

c Título acrescido pela Lei no 12.440, de 7-7-2011.
c Res. Adm. do TST no 1.470, de 24-8-2011, regula-

menta a expedição da Certidão Negativa de Débi-
tos Trabalhistas – CNDT.

Art. 642‑A. É instituída a Certidão Negati‑
va de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida 
gratuita e eletronicamente, para comprovar a 
inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho.
§ 1o O interessado não obterá a certidão quan‑
do em seu nome constar:
I – o inadimplemento de obrigações estabe‑
lecidas em sentença condenatória transitada 
em julgado proferida pela Justiça do Trabalho 
ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive 
no concernente aos recolhimentos previden‑
ciários, a honorários, a custas, a emolumentos 
ou a recolhimentos determinados em lei; ou
II – o inadimplemento de obrigações decorren‑
tes de execução de acordos firmados perante 
o Ministério Público do Trabalho ou Comissão 
de Conciliação Prévia.
§ 2o Verificada a existência de débitos garanti‑
dos por penhora suficiente ou com exigibilida‑
de suspensa, será expedida Certidão Positiva 
de Débitos Trabalhistas em nome do interessa‑
do com os mesmos efeitos da CNDT.
§ 3o A CNDT certificará a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências e 
filiais.
§ 4o O prazo de validade da CNDT é de 180 
(cento e oitenta) dias, contado da data de sua 
emissão.
c Art. 642-A acrescido pela Lei no 12.440, de 

7-7-2011.

TÍTULO VIII – DA JUSTIÇA DO TRABALHO

CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO

c Arts. 109, I, II, VI, e 114 da CF.
c Art. 46, I, II e IV, do ADCT.

Art. 643. Os dissídios, oriundos das relações 
entre empregados e empregadores, bem como 
de trabalhadores avulsos e seus tomadores de 
serviços, em atividades reguladas na legis‑
lação social, serão dirimidos pela Justiça do 
Trabalho, de acordo com o presente Título e 
na forma estabelecida pelo processo judiciário 
do trabalho.
c Caput com a redação dada pela Lei no 7.494, de 

17-6-1986.
c Arts. 7o, XXXIV, e 114 da CF.
c Lei no 8.984, de 7-2-1995, estende a competência 

da Justiça do Trabalho.
c Súmulas Vinculantes nos 22 e 23 do STF.
c Súm. no 736 do STF.
c Súmulas nos 61, 66, 67, 83, 87 a 89, 98, 114, 115, 

150, 158 e 169 do extinto TFR.
c Súmulas nos 300, 389 e 392 do TST.
c Orientações Jurisprudenciais da SDC nos 5, 7 e 9 do 

TST.

§ 1o As questões concernentes à Previdência 
Social serão decididas pelos órgãos e autorida‑
des previstas no Capítulo V deste Título e na 
legislação sobre seguro social.
c § 1o revogado tacitamente pela Lei no 3.807, de 

26-8-1960. Atualmente, tratam da matéria as Leis 
nos 8.212, de 24-7-1991 (Lei Orgânica da Segurida-
de Social), e 8.213, de 24-7-1991 (Lei dos Planos 
de Benefícios da Previdência Social).

§ 2o As questões referentes a acidentes do tra‑
balho continuam sujeitas à justiça ordinária, na 
forma do Decreto no 24.637, de 10 de julho de 
1934, e legislação subsequente.
c Arts. 5o, LXX, b, 92, 96, 111, 114 e 133 da CF.
c Súm. Vinc. no 22 do STF.
c Súmulas nos 235 e 501 do STF.
c Súmulas nos 66, 82, 88, 150 e 158 do extinto TFR.
c Súm. no 15 do STJ.
c Súmulas nos 19, 106, 189 e 300 do TST.

§ 3o A Justiça do Trabalho é competente, ainda, 
para processar e julgar as ações entre traba‑
lhadores portuários e os operadores portuários 
ou o Órgão Gestor de Mão de Obra – OGMO 
decorrentes da relação de trabalho.
c § 3o acrescido pela MP no 2.164-41, de 24-8-2001, 

que até o encerramento desta edição não havia 
sido convertida em Lei.

c Arts. 32 a 44 da Lei no 12.815, de 5-6-2013 (Lei dos 
Portos).

Art. 644. São órgãos da Justiça do Trabalho:
a) o Tribunal Superior do Trabalho;
b) os Tribunais Regionais do Trabalho;
c) as Juntas de Conciliação e Julgamento ou 

os Juízos de Direito.
c Art. 644 com a redação dada pelo Dec.-lei no 9.797, 

de 9-9-1946.
c EC no 24, de 9-12-1999, alterou a denominação das 

Juntas de Conciliação e Julgamento para Varas do 
Trabalho e extinguiu a representação classista na 
Justiça do Trabalho.

c Arts. 95, 111, III, e 112 a 116 da CF.

Art. 645. O serviço da Justiça do Trabalho é re‑
levante e obrigatório, ninguém dele podendo 
eximir‑se, salvo motivo justificado.
c Art. 462 do CPC/2015.

Art. 646. Os órgãos da Justiça do Trabalho 
funcionarão perfeitamente coordenados, em 
regime de mútua colaboração, sob a orien‑
tação do Presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho.
c Arts. 10, 111, 113 e 116 da CF.
c Arts. 67 a 69 do CPC/2015.

CAPÍTULO II
DAS JUNTAS DE CONCILIAÇÃO 

E JULGAMENTO
c EC no 24, de 9-12-1999, alterou a denominação das 

Juntas de Conciliação e Julgamento para Varas do 
Trabalho e extinguiu a representação classista na 
Justiça do Trabalho.

Seção I
DA COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art. 647. Cada Junta de Conciliação e Julga‑
mento terá a seguinte composição:
c EC no 24, de 9-12-1999, alterou a denominação das 

Juntas de Conciliação e Julgamento para Varas do 
Trabalho e extinguiu a representação classista na 
Justiça do Trabalho.

c Lei no 10.770, de 21-11-2003, criou 269 Varas 
do Trabalho em diversas regiões da Justiça do 
Trabalho.

a) um juiz do trabalho, que será seu Presiden‑
te;

b) dois vogais, sendo um representante dos 
empregadores e outro dos empregados.

Parágrafo único. Haverá um suplente para 
cada juiz classista.
c Artigo com a redação dada pelo Dec.-lei no 9.797, 

de 9-9-1946.
c Art. 116 da CF.
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Art. 7o Serão cassadas as autorizações de pos‑
se de arma de fogo do titular que esteja res‑
pondendo a inquérito ou a processo criminal 
por crime doloso.

§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, o pro‑
prietário entregará a arma de fogo à Polícia 
Federal ou ao Comando do Exército, conforme 
o caso, mediante indenização, na forma pre‑
vista no art. 48 do Decreto no 9.847, de 25 de 
junho de 2019, ou providenciará a sua transfe‑
rência para terceiro, no prazo de sessenta dias, 
contado da data da ciência do indiciamento 
ou do recebimento da denúncia ou da queixa 
pelo juiz.
c § 1o com a redação dada pelo Dec. no 9.847, de 

25‑6‑2019.

§ 2o A cassação a que se refere o caput será 
determinada a partir do indiciamento do inves‑
tigado no inquérito policial ou do recebimento 
da denúncia ou queixa pelo juiz.

§ 3o A autorização de posse de arma de fogo 
não será cancelada na hipótese de o proprie‑
tário de arma de fogo estar respondendo a 
inquérito ou ação penal em razão da utilização 
da arma em estado de necessidade, legítima 
defesa, em estrito cumprimento do dever legal 
ou exercício regular de direito, exceto nas hi‑
póteses em que o juiz, convencido da necessi‑
dade da medida, justificadamente determinar.

§ 4o Na hipótese a que se refere o § 3o, a arma 
será apreendida quando for necessário peri‑
ciá‑la e será restituída ao proprietário após a 
realização da perícia mediante assinatura de 
termo de compromisso e responsabilidade, 
pelo qual se comprometerá a apresentar a 
arma de fogo perante a autoridade competen‑
te sempre que assim for determinado.

§ 5o O disposto neste artigo aplica‑se a todas 
as armas de fogo de propriedade do indiciado 
ou acusado.

§ 6o A apreensão da arma de fogo é de res‑
ponsabilidade da polícia judiciária competente 
para a investigação do crime que motivou a 
cassação.

Art. 8o Na hipótese de não cumprimento dos 
requisitos de que trata o art. 3o para a reno‑
vação do Certificado de Registro de Arma de 
Fogo, o proprietário entregará a arma de fogo 
à Polícia Federal, mediante indenização, na 
forma prevista no art. 48 do Decreto no 9.847, 
de 2019, ou providenciará a sua transferên‑
cia, no prazo de sessenta dias, para terceiro 
interessado na aquisição, observado o disposto 
no art. 5o.
c Caput com a redação dada pelo Dec. no 9.847, de 

25‑6‑2019.

Parágrafo único. A inobservância ao dispos‑
to no caput implicará a apreensão da arma de 
fogo pela Polícia Federal ou por órgão público 
por esta credenciado.

Art. 9o Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 25 de junho de 2019;  
198o da Independência e  

131o da República.

Jair Messias Bolsonaro

DECRETO No 9.846,  
DE 25 DE JUNHO DE 2019
Regulamenta a Lei no 10.826, de 22 de 

dezembro de 2003, para dispor sobre 
o registro, o cadastro e a aquisição de 

armas e de munições por caçadores, 
colecionadores e atiradores.

c Publicado no DOU de 25‑6‑2019, edição extra – A.

Art. 1o Este Decreto regulamenta a Lei 
no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, com o 
objetivo de estabelecer regras e procedimentos 
para o registro, o cadastro e a aquisição de 
armas e de munições por caçadores, colecio‑
nadores e atiradores.
§ 1o As armas de fogo dos acervos de colecio‑
nadores, atiradores e caçadores serão cadas‑
tradas no Sistema de Gerenciamento Militar 
de Armas – SIGMA.
c § 1o com a redação dada pelo Dec. no 10.629, de 

12‑2‑2021 (DOU de 12‑2‑2021 – edição extra B).

§ 2o O Certificado de Registro de Colecionador, 
Atirador e Caçador expedido pelo Comando 
do Exército, terá validade de dez anos.
§ 3o A expedição e a renovação do Certificado 
de Registro de Colecionador, Atirador e Ca‑
çador e os registros de propriedade de armas 
de fogo, as transferências, o lançamento e a 
alteração de dados no Sigma serão realizados 
diretamente no Serviço de Fiscalização de Pro‑
dutos Controlados das Organizações Milita‑
res, de forma descentralizada, em cada Região 
Militar, por meio de ato do responsável pelo 
setor, com taxas e procedimentos uniformes 
a serem estabelecidos em ato do Comandante 
do Exército.
§ 4o O protocolo do pedido de renovação do 
Certificado de Registro de Colecionador, Ati‑
rador e Caçador, realizado no prazo legal e 
perante a autoridade competente, concederá 
provisoriamente ao seu requerente os direitos 
inerentes ao Certificado de Registro original 
até que o seu pedido seja apreciado.
Art. 2o Para fins do disposto neste Decreto, 
são adotadas as definições e classificações 
constantes do Anexo I ao Decreto no 10.030, 
de 30 de setembro de 2019.
c Caput com a redação dada pelo Dec. no 10.629, de 

12‑2‑2021 (DOU de 12‑2‑2021 – edição extra B).

I a XIII – Revogados. Dec. no 10.629, de 12‑2‑
2021 (DOU de 12‑2‑2021 – edição extra B).
Parágrafo único. O Comando do Exército 
estabelecerá os parâmetros de aferição e a 
listagem dos calibres nominais que se enqua‑
drem nos limites estabelecidos nos incisos I, 
II e IV do caput do parágrafo único do art. 3o 
do Anexo I ao Decreto 10.030, de 2019, no 
prazo de sessenta dias, contado da data de 
publicação deste Decreto.
c Parágrafo único com a redação dada pelo Dec. 

no 10.629, de 12‑2‑2021 (DOU de 12‑2‑2021 – edi‑
ção extra B).

Art. 3o A aquisição de arma de fogo de porte 
e de arma de fogo portátil por colecionado‑
res, atiradores e caçadores estará condiciona‑
da aos seguintes limites:
c Caput com a redação dada pelo Dec. no 10.629, de 

12‑2‑2021 (DOU de 12‑2‑2021 – edição extra B).

I – para armas de uso permitido:
a) cinco armas de fogo de cada modelo, para 

os colecionadores;
b) quinze armas de fogo, para os caçadores; e
c) trinta armas de fogo, para os atiradores; e

II – para armas de uso restrito:
a) cinco armas de cada modelo, para os cole‑

cionadores;
b) quinze armas, para os caçadores; e
c) trinta armas, para os atiradores.
§ 1o Poderão ser concedidas autorizações para 
aquisição de arma de fogo de uso permitido 
em quantidade superior aos limites estabeleci‑
dos no inciso I do caput, a critério do Comando 
do Exército.
c § 1o com a redação dada pelo Dec. no 10.030, de 

30‑9‑2019.

§ 2o Para fins de registro de colecionadores, ati‑
radores e caçadores no Comando do Exército, 
o interessado deverá:
c Caput do §  2o com a redação dada pelo Dec. 

no 10.030, de 30‑9‑2019.

I – ter, no mínimo, vinte e cinco anos de idade 
para adquirir e apostilar armas de fogo em 
seus acervos;
c Inciso I com a redação dada pelo Dec. no 10.629, de 

12‑2‑2021 (DOU de 12‑2‑2021 – edição extra B).

II – apresentar original e cópia de documento 
de identificação pessoal;
III – comprovar a idoneidade moral e a inexis‑
tência de inquérito policial ou de processo cri‑
minal, por meio de certidões de antecedentes 
criminais das Justiças Federal, Estadual, Militar 
e Eleitoral;
IV – apresentar documento comprobatório de 
ocupação lícita e de residência fixa;
V – comprovar, periodicamente, a capacidade 
técnica para o manuseio da arma de fogo, por 
meio de laudo expedido por instrutor de tiro 
desportivo ou instrutor de armamento e tiro 
credenciado junto à Polícia Federal; e
VI – comprovar a aptidão psicológica para 
o manuseio da arma de fogo, atestada em 
laudo conclusivo fornecido por psicólogo 
com registro profissional ativo em Conselho 
Regional de Psicologia.
c Incisos V e VI com a redação dada pelo Dec. 

no 10.629, de 12‑2‑2021 (DOU de 12‑2‑2021 – edi‑
ção extra B).

§ 3o O cumprimento dos requisitos de que tra‑
tam os incisos III, IV, V, VI do caput do § 2o 
deverá ser comprovado, a cada dez anos, junto 
ao Comando do Exército, para fins de renova‑
ção do Certificado de Registro de Coleciona‑
dor, Atirador e Caçador.
§ 4o Ato do Comandante do Exército regula‑
mentará a aquisição de armas de fogo não 
portáteis por colecionadores registrados no 
Comando do Exército.
§ 5o A aquisição de armas de fogo por colecio‑
nadores, atiradores e caçadores ficará condi‑
cionada à apresentação:
c Caput do § 5o acrescido pelo Dec. no 10.030, de 

30‑9‑2019.

I – de documento de identificação e Certifica‑
do de Registro válidos; e
c Inciso I acrescido pelo Dec. no  10.030, de 

30‑9‑2019.

II – da autorização de aquisição expedida 
pelo Comando do Exército, quando as quan‑
tidades excederem os limites estabelecidos 
nos incisos I e II do caput.
c Inciso II com a redação dada pelo Dec. no 10.629, 

de 12‑2‑2021 (DOU de 12‑2‑2021 – edição extra B).

§ 6o Para a renovação da atividade de atira‑
dor, deverá ser apresentado atestado de ha‑
bitualidade emitido pela entidade de tiro ou 
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Lei no 14.133/2021
 “Art. 56. Os membros das Diretorias Colegiadas 

perderão o mandato em virtude de renúncia, con‑
denação judicial transitada em julgado ou conde‑
nação em processo administrativo disciplinar.

   ..........................................................................”
 “Art. 60. Compete às Diretorias Colegiadas exercer 

as atribuições e cumprir os deveres estabelecidos 
por esta Lei para as respectivas Agências.

 Parágrafo único. As Diretorias Colegiadas apro‑
varão os regimentos internos das respectivas 
Agências.”

 “Art. 61. Cabem aos respectivos Diretores‑Gerais 
a representação das Agências, o comando hierár‑
quico sobre pessoal e serviços, a coordenação das 
competências administrativas e a presidência das 
reuniões das Diretorias Colegiadas.”

 “Art. 63. O Ouvidor será nomeado pelo Presidente 
da República para mandato de 3 (três) anos, veda‑
da a recondução.

 Parágrafo único. Revogado.”
 “Art. 67. As decisões das Diretorias Colegiadas se‑

rão tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus 
membros, cabendo aos respectivos Diretores‑Ge‑
rais o voto de qualidade, e serão registradas em 
atas.

 Parágrafo único. As datas, as pautas e as atas das 
reuniões das Diretorias Colegiadas, assim como 
os documentos que as instruem, deverão ser ob‑
jeto de ampla publicidade, inclusive por meio da 
internet, conforme regulamento.”

 “Art. 68. As iniciativas de projetos de lei, as altera‑
ções de normas administrativas e as decisões das 
Diretorias Colegiadas para resolução de pendên‑
cias que afetem os direitos de agentes econômi‑
cos ou de usuários de serviços de transporte serão 
precedidas de audiência pública.

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

Art. 44. A Medida Provisória no 2.228‑1, de 6 
de setembro de 2001, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:
 “Art. 8o A ANCINE será dirigida por Diretoria Co‑

legiada composta de 1 (um) Diretor‑Presidente e 3 
(três) Diretores, com mandatos não coincidentes 
de 5 (cinco) anos, vedada a recondução, nos termos 
da Lei no 9.986, de 18 de julho de 2000.

 § 1o Os membros da Diretoria Colegiada serão no‑
meados nos termos da Lei no 9.986, de 18 de julho 
de 2000.

 § 2o O Diretor‑Presidente da ANCINE será nomeado 
pelo Presidente da República e investido na função 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, vedada a recondução, 
observado o disposto na Lei no 9.986, de 18 de ju‑
lho de 2000.

 § 3o Em caso de vaga no curso do mandato de mem‑
bro da Diretoria Colegiada, esse será completado 
por sucessor investido na forma prevista no § 1o 
deste artigo e exercido pelo prazo remanescente.

 § 4o Integrarão a estrutura da ANCINE, além da Di‑
retoria Colegiada, uma Procuradoria, que a repre‑
sentará em juízo, uma Ouvidoria e uma Auditoria.

 § 5o Revogado.”
 “Art. 9o  ................................................................
   ...........................................................................
 Parágrafo único. A Diretoria Colegiada reunir‑se‑á 

com a presença de, pelo menos, 3 (três) diretores, 
entre eles o Diretor‑Presidente, e deliberará por 
maioria absoluta de votos.”

 “Art. 10.  ..............................................................
   ...........................................................................
 VIII – encaminhar ao Ministério da Economia a 

proposta de orçamento da ANCINE;
   ..........................................................................”

Art. 45. A Lei no 11.182, de 27 de setembro 
de 2005, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:
 “Art. 9o A ANAC terá como órgão de deliberação 

máxima a Diretoria Colegiada e terá em sua es‑
trutura uma Procuradoria, uma Corregedoria, um 
Conselho Consultivo e uma Ouvidoria, além das 
unidades especializadas.”

 “Art. 10. A Diretoria Colegiada será composta de 
1 (um) Diretor‑Presidente e 4 (quatro) Diretores, 

que decidirão por maioria absoluta, cabendo ao 
Diretor‑Presidente, além do voto ordinário, o voto 
de qualidade.

 § 1o A Diretoria Colegiada reunir‑se‑á com a maio‑
ria de seus membros.

   ...........................................................................
 §  3o As decisões da Diretoria Colegiada serão 

fundamentadas.
 § 4o As sessões deliberativas da Diretoria Colegia‑

da que se destinem a resolver pendências entre 
agentes econômicos, ou entre esses e usuários da 
aviação civil, serão públicas.”

 “Art. 12. Os membros da Diretoria Colegiada 
serão nomeados pelo Presidente da República, 
após aprovação pelo Senado Federal, nos termos 
da alínea f do inciso III do art. 52 da Constituição 
Federal, observado o disposto na Lei no 9.986, de 
18 de julho de 2000.”

 “Art. 13. O mandato dos membros da Diretoria 
Colegiada será de 5 (cinco) anos, vedada a recon‑
dução, nos termos da Lei no 9.986, de 18 de julho 
de 2000.

   ..........................................................................”
 “Art. 16. Cabe ao Diretor‑Presidente a represen‑

tação da ANAC, o comando hierárquico sobre 
pessoal e serviços, o exercício das competências 
administrativas correspondentes e a presidência 
das reuniões da Diretoria Colegiada.”

Art. 46. VETADO.
Art. 47. Até que sejam organizadas as ouvi‑
dorias na Aneel, na ANP e na ANA, as com‑
petências do ouvidor poderão ser exercidas, 
cumulativamente, por um dos membros do 
conselho diretor ou da diretoria colegiada, de‑
finido em ato do presidente, diretor‑presidente 
ou diretor‑geral da agência reguladora.
Parágrafo único. As ouvidorias referidas no 
caput deverão ser organizadas em até 120 
(cento e vinte) dias após a entrada em vigor 
desta Lei.
Art. 48. A apreciação pelos órgãos de defesa 
da concorrência dos atos de que trata o § 1o 
do art. 7o da Lei no 9.472, de 16 de julho de 
1997, observará o disposto nos arts. 25 a 28 
desta Lei.
Art. 49. Ficam mantidos os prazos de en‑
cerramento dos mandatos de diretores, 
conselheiros, presidentes, diretores‑gerais e 
diretores‑presidentes de agências reguladoras 
nomeados anteriormente à entrada em vigor 
desta Lei.
Parágrafo único. VETADO.
Art. 50. Tendo em vista o cumprimento da re‑
gra da não coincidência de mandatos, disposta 
no art. 4o da Lei no 9.986, de 18 de julho de 
2000, os mandatos dos membros do conselho 
diretor ou da diretoria colegiada nomeados 
a partir da entrada em vigor desta Lei terão, 
como regra de transição, as durações fixadas 
de acordo com as hipóteses a seguir:
I – encerramento de 5 (cinco) mandatos em 
um mesmo ano: os prazos dos mandatos sub‑
sequentes, contados do primeiro mandato que 
se encerra, serão, respectivamente, de 2 (dois), 
3 (três), 4 (quatro), 5 (cinco) e 6 (seis) anos, 
permitida uma única recondução do membro 
com mandato de 2 (dois) anos para exercer 
mandato de 5 (cinco) anos;
II – encerramento de 4 (quatro) mandatos em 
um mesmo ano: os prazos dos mandatos sub‑
sequentes, contados do primeiro mandato que 
se encerra, serão, respectivamente, de 2 (dois), 
3 (três), 4 (quatro) e 5 (cinco) anos, permitida 
uma única recondução do membro com man‑
dato de 2 (dois) anos para exercer mandato de 
5 (cinco) anos;

III – encerramento de 3 (três) mandatos em um 
mesmo ano: os prazos dos mandatos subse‑
quentes, contados do primeiro mandato que 
se encerra, serão, respectivamente, de 2 (dois), 
3 (três) e 4 (quatro) anos, permitida uma única 
recondução do membro com mandato de 2 
(dois) anos para exercer mandato de 5 (cinco) 
anos;
IV – encerramento de 2 (dois) mandatos em 
um mesmo ano: os prazos dos mandatos sub‑
sequentes serão de 5 (cinco) anos.
Art. 51. O disposto no art. 3o e, no que couber, 
nos arts. 14 a 20 desta Lei aplica‑se ao CADE.
Art. 52. Revogam‑se:
I – o arts. 6o, 7o e 22 da Lei no 9.427, de 26 de 
dezembro de 1996;
II – os incisos XXVI e XXIX do art.  19 e os 
arts. 27, 42 e 45 da Lei no 9.472, de 16 de 
julho de 1997;
III – os arts. 12, 19 e 20 da Lei no 9.782, de 26 
de janeiro de 1999;
IV – os arts. 8o, 14 e 15 da Lei no 9.961, de 28 
de janeiro de 2000;
V – o § 2o do art. 9o e o art. 10 da Lei no 9.984, 
de 17 de julho de 2000;
VI – o art. 7o, o parágrafo único do art. 9o e o 
parágrafo único do art. 11 da Lei no 9.986, de 
18 de julho de 2000;
VII – o parágrafo único do art. 63 e o art. 78 da 
Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001;
VIII – o § 5o do art. 8o da Medida Provisória 
no 2.228‑1, de 6 de setembro de 2001;
IX – o art. 18 da Lei no 11.182, de 27 de se‑
tembro de 2005.
Art. 53. Esta Lei entra em vigor após decorri‑
dos 90 (noventa) dias de sua publicação oficial.

Brasília, 25 de junho de 2019;  
198o da Independência e  

131o da República.
Jair Messias Bolsonaro

NOVA

LEI No 14.133,  
DE 1o DE ABRIL DE 2021

Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
c Publicada no DOU de 1o‑4‑2021 – edição extra F.

TÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DESTA LEI

Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais de 
licitação e contratação para as Administrações 
Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, e abrange:
I – os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciá‑
rio da União, dos Estados e do Distrito Federal 
e os órgãos do Poder Legislativo dos Muni‑
cípios, quando no desempenho de função 
administrativa;
II – os fundos especiais e as demais entidades 
controladas direta ou indiretamente pela Ad‑
ministração Pública.
§ 1o Não são abrangidas por esta Lei as em‑
presas públicas, as sociedades de economia 
mista e as suas subsidiárias, regidas pela Lei 
no 13.303, de 30 de junho de 2016, ressalvado 
o disposto no art. 178 desta Lei.
§ 2o As contratações realizadas no âmbito das 
repartições públicas sediadas no exterior obe‑
decerão às peculiaridades locais e aos princí‑
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Convenção de Havana sobre Tratados
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CONVENÇÃO DE HAVANA  
SOBRE TRATADOS

Artigo 1o

Os tratados serão celebrados pelos poderes 
competentes dos Estados ou pelos seus re‑
presentantes, segundo o seu direito interno 
respectivo.

Artigo 2o

É condição essencial nos tratados a forma es‑
crita. A confirmação, prorrogação, renovação 
ou recondução serão igualmente feitas por es‑
crito, salvo estipulação em contrário.

Artigo 3o

A interpretação autêntica dos tratados, quan‑
do as partes contratantes a julgarem necessá‑
ria, será, também, formulada por escrito.

Artigo 4o

Os tratados serão publicados imediatamente 
depois da troca das ratificações.
A omissão, no cumprimento desta obrigação 
internacional, não prejudicará a vigência dos 
tratados, nem a exigibilidade das obrigações 
neles contidas.

Artigo 5o

Os tratados não são obrigatórios senão de‑
pois de ratificados pelos Estados contratantes, 
ainda que esta cláusula não conste nos ple‑
nos poderes dos negociadores, nem figure no 
próprio tratado.

Artigo 6o

A ratificação deve ser dada sem condições e 
abranger todo o tratado. Será feita por escrito, 
de conformidade com a legislação do Estado.
Se o Estado que ratifica faz reservas ao tratado, 
este entrará em vigor, desde que, informada 
dessas reservas, a outra parte contratante as 
aceite expressamente, ou, não as havendo re‑
jeitado formalmente, execute atos que impli‑
quem a sua aceitação.
Nos tratados internacionais celebrados entre 
diversos Estados, a reserva feita por um deles, 
no ato da ratificação, só atinge a aplicação da 
cláusula respectiva, nas relações dos demais 
Estados contratantes com o Estado que faz a 
reserva.

Artigo 7o

A falta da ratificação ou a reserva são atos ine‑
rentes à soberania nacional e, como tais, cons‑
tituem o exercício de um direito, que não viola 
nenhuma disposição ou norma internacional. 
Em caso de negativa, esta será comunicada aos 
outros contratantes.

Artigo 8o

Os tratados vigorarão desde a troca ou de‑
pósito das ratificações, salvo se, por cláusula 
expressa, outra data tiver sido convencionada.

Artigo 9o

A aceitação ou não aceitação das cláusulas de 
um tratado, em favor de um terceiro Estado, 
que não foi parte contratante, depende exclu‑
sivamente da decisão deste.

Artigo 10
Nenhum Estado se pode eximir das obrigações 
do tratado ou modificar as suas estipulações, 
senão com o acordo, pacificamente obtido, 
dos outros contratantes.

Artigo 11
Os tratados continuarão a produzir os seus 
efeitos, ainda que se modifique a constituição 

interna dos Estados contratantes. Se a organi‑
zação do Estado mudar, de maneira que a exe‑
cução seja impossível, por divisão de território 
ou por outros motivos análogos, os tratados 
serão adaptados às novas condições.

Artigo 12
Quando o tratado se torna inexequível, por 
culpa da parte que se obrigou, ou por cir‑
cunstâncias que, no momento da celebração, 
dependiam dessa parte e eram ignoradas pela 
outra parte, aquela é responsável pelos prejuí‑
zos resultantes da sua inexecução.

Artigo 13
A execução do tratado pode, por cláusula ex‑
pressa ou em virtude de convênio especial, ser 
posta, no todo ou em parte, sob a garantia de 
um ou mais Estados.
O Estado garante não poderá intervir na exe‑
cução do tratado, senão em virtude de requeri‑
mento de uma das partes interessadas e quan‑
do se realizarem as condições sob as quais foi 
estipulada a intervenção, e ao fazê‑lo, só lhe 
será, lícito empregar meios autorizados pelo 
direito internacional e sem outras exigências 
de maior alcance do que as do próprio Estado 
garantido.

Artigo 14
Os tratados cessam de vigorar:
a) cumprida a obrigação estipulada;
b) decorrido o prazo pelo qual foi celebrado;
c) verificada a condição resolutiva;
d) por acordo entre as partes;
e) com a renúncia da parte a quem aproveita 

o tratado de modo exclusivo;
f) pela denúncia, total ou parcial, quando 

proceda;
g) quando se torna inexequível.

Artigo 15
Poderá igualmente declarar‑se a caducidade de 
um tratado, quando este seja permanente e de 
aplicação não contínua, sempre que as causas 
que lhe deram origem hajam desaparecido e 
se possa logicamente deduzir que se não apre‑
sentarão no futuro.
A parte contratante que alegar essa caducida‑
de, caso não obtenha o assentimento da outra 
ou das outras, poderá apelar para a arbitra‑
gem, sem cuja decisão favorável e enquanto 
esta não for pronunciada, continuarão em vi‑
gor as obrigações contraídas.

Artigo 16
As obrigações contraídas nos tratados serão 
sancionadas, nos casos de não cumprimento, 
e depois de esgotadas sem êxito as negocia‑
ções diplomáticas, por decisão de uma corte 
de justiça internacional ou de um tribunal 
arbitral, dentro dos limites e com os trâmites 
que estiverem vigentes no momento em que a 
infração se alegar.

Artigo 17
Os tratados cuja denúncia haja sido conven‑
cionada e os que estabelecem regras de Di‑
reito Internacional não podem ser denuncia‑
dos, senão de acordo com o processo por eles 
estabelecidos.
Em falta de estipulação, o tratado pode ser 
denunciado por qualquer Estado contratante, 
o qual notificará aos outros essa decisão, uma 
vez que haja cumprido todas as obrigações es‑
tabelecidas no mesmo.

Neste caso, o tratado ficará sem efeito, em 
relação ao denunciante, um ano depois da úl‑
tima notificação, e continuará subsistente para 
os demais signatários, se os houver.

Artigo 18
Dois ou mais Estados podem convir em que as 
suas relações se rejam por outras regras que 
não as estabelecidas em convenções gerais ce‑
lebradas por eles mesmos com outros Estados.
Este preceito é aplicável não somente aos tra‑
tados futuros, senão também aos que estejam 
em vigor ao tempo desta Convenção.

Artigo 19
Um Estado que não haja tomado parte na ce‑
lebração de um tratado poderá aderir ao mes‑
mo, se a isso se não opuser alguma das partes 
contratantes, a todas as quais deve o fato ser 
comunicado. A adesão será considerada como 
definitiva, a menos que seja feita com reserva 
expressa de ratificação.

Artigo 20
A presente Convenção não atinge os com‑
promissos tomados anteriormente pelas 
partes contratantes, em virtude de acordos 
internacionais.

Artigo 21
A presente Convenção, depois de firmada, será 
submetida às ratificações dos Estados signatá‑
rios. O Governo de Cuba fica encarregado de 
enviar cópias devidamente autenticadas aos 
governos, para o referido fim da ratificação. 
O instrumento de ratificação será depositado 
nos arquivos da União Pan‑Americana, em 
Washington, que notificará esse depósito aos 
Governos signatários; tal notificação equiva‑
lerá a uma troca de ratificações. Esta Conven‑
ção ficará aberta à adesão dos Estados não 
signatários.
Em fé do que, os plenipotenciários menciona‑
dos assinam a presente Convenção, em espa‑
nhol, inglês, francês e português, na cidade de 
Havana, em 20 de fevereiro de 1928.
RESERVA DA DELEGAÇÃO DO MÉXICO
A delegação mexicana, sem levar em conta os 
votos que deseja emitir contra vários artigos, 
firmará as diversas convenções de Direito in‑
ternacional público aprovadas, fazendo como 
única reserva a relativa ao artigo treze, que não 
aceita, da Convenção sobre tratados.
RESERVA DA DELEGAÇÃO DO SALVADOR
A delegação do Salvador não só opõe o seu 
voto negativo ao artigo treze, mas também 
vota negativamente a Convenção, e não a 
subscreve.
RESERVA DA DELEGAÇÃO DA BOLÍVIA
No conceito da Delegação da Bolívia, a ine‑
xecução a que se refere a alínea g), do artigo 
14, ocorre, entre outros, nos seguintes casos:
I. Quando os fatos e circunstâncias que lhe 
deram origem ou lhe serviram de base, se mo‑
dificaram fundamentalmente;
II. Quando sua execução se torna contrária à 
natureza das coisas;
III. Quando se torna incompatível com a exis‑
tência dum Estado, com sua independência ou 
dignidade;
IV. Quando se torna ruinoso para sua riqueza 
ou o seu comércio.
A reserva da Bolívia, sobre o art. 15, tem em 
vista que sejam suscetíveis de caducidade não 
só os tratados de aplicação não contínua, 
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Art. 92. O despacho que julgar a reclamação 
será irrecorrível.

Seção III
DAS DECISÕES

Art. 93. As conclusões do Plenário e das Tur‑
mas, em suas decisões, constarão de acórdão, 
do qual fará parte a transcrição do áudio do 
julgamento.
c Caput com a redação dada pela ER no  26, de 

22‑10‑2008.

Parágrafo único. Dispensam acórdão as de‑
cisões de remessa de processo ao Plenário e de 
provimento de agravo de instrumento.
Art. 94. Nos processos julgados no Pleno e nas 
Turmas, o Relator subscreverá o acórdão, regis‑
trando o nome do Presidente.
c Caput com a redação dada pela ER no  16, de 

25‑8‑2005.

Parágrafo único. Suprimido. ER no  16, de 
25‑8‑2005.
Art. 95. A publicação do acórdão, por suas 
conclusões e ementa, far‑se‑á, para todos os 
efeitos, no Diário da Justiça.
§ 1o Salvo manifestação expressa de ministro 
em sentido contrário, a publicação do acordão 
no Diário da Justiça far‑se‑á automaticamen‑
te quando transcorrido o prazo de sessenta 
dias desde a proclamação do resultado do 
julgamento.
c Parágrafo único transformado em § 1o e com a re‑

dação dada pela ER no 54, de 1o‑7‑2020.

§ 2o Nos casos em que não tenham sido libera‑
dos pelos respectivos Ministros o relatório, os 
votos escritos e a revisão de apartes de julga‑
mento, no prazo previsto no § 1o, a Secretaria 
Judiciária fará constar do texto transcrito do 
julgamento a ressalva de que ele não foi revisto 
pelo respectivo ministro.
§ 3o Na hipótese prevista no § 2o, a ementa 
do acórdão consistirá no dispositivo do voto 
vencedor.
c §§ 2o e 3o acrescidos pela ER no 54, de 1o‑7‑2020.
c Art. 3o da ER no 54, de 1o‑7‑2020 (DJe de 3‑7‑2020), 

que alterou os §§ 1o a 3o deste artigo, determina 
a aplicação imediata aos processos julgados a 
partir da publicação desta emenda. Para aqueles 
julgados anteriormente, o prazo de publicação dos 
acórdãos previsto no § 1o, começa a correr após 30 
dias da data de promulgação da emenda.

Art. 96. Em cada julgamento a transcrição do 
áudio registrará o relatório, a discussão, os vo‑
tos fundamentados, bem como as perguntas 
feitas aos advogados e suas respostas, e será 
juntada aos autos com o acórdão, depois de 
revista e rubricada.
c Caput com a redação dada pela ER no  26, de 

22‑10‑2008.

§ 1o Após a sessão de julgamento, a Secretaria 
das Sessões procederá à transcrição da discus‑
são, dos votos orais, bem como das perguntas 
feitas aos advogados e suas respostas.
§ 2o Os gabinetes dos Ministros liberarão o 
relatório, os votos escritos e a transcrição da 
discussão, no prazo de vinte dias contados da 
sessão de julgamento.
§  3o A Secretaria das Sessões procederá à 
transcrição do áudio do relatório e dos votos 
lidos que não tenham sido liberados no pra‑
zo do § 2o, com a ressalva de que não foram 
revistos.
§ 4o A Secretaria das Sessões encaminhará os 
autos ao Relator sorteado ou ao Relator para 

o acórdão, para elaboração deste e da ementa 
no prazo de dez dias.
§ 5o A transcrição do áudio dos feitos julgados 
conjuntamente será trasladada para os autos 
do chamado em primeiro lugar e anexada aos 
demais em cópia autêntica.
c §§ 1o a 5o com a redação dada pela ER no 26, de 

22‑10‑2008.

§  6o As inexatidões materiais e os erros de 
escrita ou de cálculo, contidos na decisão, 
podem ser corrigidos por despacho do Rela‑
tor, mediante reclamação, quando referentes 
à ata, ou por via de embargos de declaração, 
quando couberem.
§ 7o O Relator sorteado ou o Relator para o 
acórdão poderá autorizar, antes da publicação, 
a divulgação, em texto ou áudio, do teor do 
julgamento.
c §§ 6o e 7o acrescidos pela ER no 26, de 22‑10‑2008.

Art. 97. Também se juntará aos autos, como 
parte integrante do acórdão, um extrato da ata 
que conterá:
I – a decisão proclamada pelo Presidente;
II – os nomes do Presidente, do relator, ou, 
quando vencido, do que for designado, dos 
demais Ministros que tiverem participado do 
julgamento, e do Procurador‑Geral ou Subpro‑
curador‑Geral, quando presente;
III – os nomes dos Ministros impedidos e 
ausentes;
IV – os nomes dos advogados que tiverem feito 
sustentação oral.
Art. 98. O acórdão de julgamento em sessão 
secreta será lavrado pelo autor do primeiro 
voto vencedor, que não se mencionará, e con‑
terá, de forma sucinta, a exposição da contro‑
vérsia, a fundamentação adotada e o disposi‑
tivo, bem como o enunciado da conclusão de 
voto divergente se houver.
Parágrafo único. O acórdão será assinado 
pelo Presidente, que lhe rubricará todas as 
folhas, e pelos Ministros que houverem parti‑
cipado do julgamento, na ordem decrescente 
de antiguidade.

Seção IV 
DA JURISPRUDÊNCIA

Art. 99. São repositórios oficiais da jurispru‑
dência do Tribunal:
I – o Diário da Justiça, a Revista Trimestral de 
Jurisprudência, a Súmula da Jurisprudência 
Predominante do Supremo Tribunal Federal e 
outras publicações por ele editadas, bem como 
as de outras entidades, que venham a ser auto‑
rizadas mediante convênio;
II – para períodos anteriores, as seguintes 
publicações: Supremo Tribunal Federal‑Juris‑
prudência (1892‑1898); Revista do Supremo 
Tribunal Federal; Jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, a primeira e a última editadas 
pela Imprensa Nacional.
Parágrafo único. Além dos consagrados por 
sua tradição, são repositórios autorizados para 
indicação de julgados, perante o Tribunal, os 
repertórios, revistas e periódicos, registrados 
de conformidade com ato normativo baixado 
pela Presidência.
Art. 100. Constarão do Diário da Justiça a 
ementa e conclusões de todos os acórdãos; e, 
dentre eles, a Comissão de Jurisprudência sele‑
cionará os que devam publicar‑se em seu intei‑
ro teor na Revista Trimestral de Jurisprudência.

Parágrafo único. A distribuição gratuita das 
publicações do Tribunal far‑se‑á de acordo com 
os planos organizados (Decreto‑Lei no  102, 
de 13 de janeiro de 1967, alterado pela Lei 
no 6.201, de 16 de abril de 1975).
Art. 101. A declaração de constitucionalidade 
ou inconstitucionalidade de lei ou ato norma‑
tivo, pronunciada por maioria qualificada, apli‑
ca‑se aos novos feitos submetidos às Turmas 
ou ao Plenário, salvo o disposto no artigo 103.
Art. 102. A jurisprudência assentada pelo Tri‑
bunal será compendiada na Súmula do Supre‑
mo Tribunal Federal.
§ 1o A inclusão de enunciados na Súmula, bem 
como a sua alteração ou cancelamento, serão 
deliberados em Plenário, por maioria absoluta.
§ 2o Os verbetes cancelados ou alterados guar‑
darão a respectiva numeração com a nota cor‑
respondente, tomando novos números os que 
forem modificados.
§ 3o Os adendos e emendas à Súmula, datados 
e numerados em séries separadas e sucessivas, 
serão publicados três vezes consecutivas no 
Diário da Justiça.
§ 4o A citação da Súmula, pelo número corres‑
pondente, dispensará, perante o Tribunal, a re‑
ferência a outros julgados no mesmo sentido.
Art. 103. Qualquer dos Ministros pode pro‑
por a revisão da jurisprudência assentada em 
matéria constitucional e da compendiada na 
Súmula, procedendo‑se ao sobrestamento do 
feito, se necessário.

CAPÍTULO V 
DOS PRAZOS

Art. 104. Os prazos no Tribunal correm da pu‑
blicação do ato ou do aviso no Diário da Justi‑
ça, salvo o disposto nos parágrafos seguintes.
§ 1o As intimações decorrentes de publicação 
de ato ou aviso consideram‑se feitas no dia da 
circulação do Diário da Justiça.
§ 2o Os prazos somente começam a correr a 
partir do primeiro dia útil após a intimação.
§ 3o As decisões ou despachos designativos de 
prazos podem determinar que estes corram 
da intimação pessoal ou da ciência por outro 
meio eficaz.
§ 4o Os prazos marcados em correspondência 
postal, telegráfica ou telefônica correm do seu 
recebimento, a menos que, sendo confirmativa 
ou pro memoria, tal comunicação se refira a 
prazo com data diversa para o seu começo.
§ 5o Considera‑se prorrogado o prazo até o pri‑
meiro dia útil imediato, se o vencimento cair 
em feriado, ou em dia em que for determinado 
o fechamento da Secretaria ou o encerramento 
do expediente antes da hora normal.
§ 6o As citações obedecerão ao disposto nas 
leis processuais.
Art. 105. Não correm os prazos nos períodos 
de férias e recesso, salvo as hipóteses previstas 
em lei ou neste Regimento.
§ 1o Nos casos deste artigo, os prazos come‑
çam ou continuam a fluir no dia de reabertura 
do expediente.
§ 2o Também não corre prazo, havendo obstá‑
culo judicial ou motivo de força maior compro‑
vado, reconhecido pelo Tribunal.
§ 3o As informações oficiais, apresentadas fora 
do prazo por justo motivo, podem ser admiti‑
das, se ainda oportuna a sua apreciação.
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so extraordinário ainda pendente do seu juízo 
de admissibilidade.
636. Não cabe recurso extraordinário por con‑
trariedade ao princípio constitucional da lega‑
lidade, quando a sua verificação pressuponha 
rever a interpretação dada a normas infracons‑
titucionais pela decisão recorrida.
637. Não cabe recurso extraordinário contra 
acórdão de Tribunal de Justiça que defere pe‑
dido de intervenção estadual em Município.
638. A controvérsia sobre a incidência, ou não, 
de correção monetária em operações de crédi‑
to rural é de natureza infraconstitucional, não 
viabilizando recurso extraordinário.
639. Aplica‑se a Súmula no 288 quando não 
constarem do traslado do agravo de instru‑
mento as cópias das peças necessárias à veri‑
ficação da tempestividade do recurso extraor‑
dinário não admitido pela decisão agravada.
640. É cabível recurso extraordinário contra 
decisão proferida por juiz de primeiro grau nas 
causas de alçada, ou por turma recursal de jui‑
zado especial cível e criminal.
641. Não se conta em dobro o prazo para re‑
correr, quando só um dos litisconsortes haja 
sucumbido.
642. Não cabe ação direta de inconstitucionali‑
dade de lei do Distrito Federal derivada da sua 
competência legislativa municipal.
643. O Ministério Público tem legitimidade 
para promover ação civil pública cujo funda‑
mento seja a ilegalidade de reajuste de mensa‑
lidades escolares.
644. Ao titular do cargo de procurador de 
autarquia não se exige a apresentação de ins‑
trumento de mandato para representá‑la em 
juízo.
c Súmula retificada. DJU de 9‑12‑2003.

645. É competente o Município para fixar o 
horário de funcionamento de estabelecimento 
comercial.
c Súm. Vinc. no 38 do STF.

646. Ofende o princípio da livre concorrência 
lei municipal que impede a instalação de esta‑
belecimentos comerciais do mesmo ramo em 
determinada área.
c Súm. Vinc. no 49 do STF.

647. Compete privativamente à União legislar 
sobre vencimentos dos membros das polícias 
civil e militar do Distrito Federal.
c Súm. Vinc. no 39 do STF.

648. A norma do § 3o do art. 192 da Consti‑
tuição, revogada pela EC no 40/2003, que limi‑
tava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha 
sua aplicabilidade condicionada à edição de lei 
complementar.
c Súm. Vinc. no 7 do STF.

649. É inconstitucional a criação, por Cons‑
tituição estadual, de órgão de controle ad‑
ministrativo do Poder Judiciário do qual par‑
ticipem representantes de outros Poderes ou 
entidades.
650. Os incisos I e XI do art. 20 da CF não al‑
cançam terras de aldeamentos extintos, ain‑
da que ocupadas por indígenas em passado 
remoto.
c Súmula retificada. DJU de 29‑10‑2003.

651. A medida provisória não apreciada 
pelo Congresso Nacional podia, até a EC 
no 32/2001, ser reeeditada dentro do seu prazo 

de eficácia de trinta dias, mantidos os efeitos 
de lei desde a primeira edição.
c Súmula retificada. DJU de 1o‑7‑2004.
c Convertida na Súm. Vinc. no 54 do STF.

652. Não contraria a Constituição o art. 15, 
§ 1o, do Decreto‑Lei no 3.365/1941 (Lei da De‑
sapropriação por utilidade pública).
c Art. 5o, XXIV, da CF.

653. No Tribunal de Contas estadual, compos‑
to por sete conselheiros, quatro devem ser es‑
colhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo 
chefe do Poder Executivo estadual, cabendo a 
este indicar um dentre auditores e outro dentre 
membros do Ministério Público, e um terceiro 
à sua livre escolha.
654. A garantia da irretroatividade da lei, pre‑
vista no art. 5o, XXXVI, da Constituição da Re‑
pública, não é invocável pela entidade estatal 
que a tenha editado.
655. A exceção prevista no art. 100, caput, 
da Constituição, em favor dos créditos de na‑
tureza alimentícia, não dispensa a expedição 
de precatório, limitando‑se a isentá‑los da 
observância da ordem cronológica dos preca‑
tórios decorrentes de condenações de outra 
natureza.
c Res. do CNJ no  92, de 13‑10‑2009, dispõe so‑

bre a Gestão de Precatórios no âmbito do Poder 
Judiciário.

656. É inconstitucional a lei que estabelece alí‑
quotas progressivas para o Imposto de Trans‑
missão Inter Vivos de Bens Imóveis – ITBI com 
base no valor venal do imóvel.
c Arts. 145, § 1o, e 156, II, da CF.

657. A imunidade prevista no art. 150, VI, d, da 
CF abrange os filmes e papéis fotográficos ne‑
cessários à publicação de jornais e periódicos.
658. São constitucionais os arts.  7o da Lei 
no 7.787/1989 e 1o da Lei no 7.894/1989 e da 
Lei no 8.147/1990, que majoraram a alíquota 
de FINSOCIAL, quando devida a contribuição 
por empresas dedicadas exclusivamente à 
prestação de serviços.
659. É legítima a cobrança da COFINS, do PIS 
e do FINSOCIAL sobre as operações relativas a 
energia elétrica, serviços de telecomunicações, 
derivados de petróleo, combustíveis e minerais 
do País.
c Arts. 155, § 3o, 195, caput e § 7o, da CF.

660. Não incide ICMS na importação de bens 
por pessoa física ou jurídica que não seja con‑
tribuinte do imposto.
c Súmula republicada. DJU de 28‑3‑2006.
c Art. 155, § 2o, IX, a, da CF.

661. Na entrada de mercadoria importada do 
exterior, é legítima a cobrança do ICMS por 
ocasião do desembaraço aduaneiro.
c Art. 155, § 2o, IX, a, da CF.
c Súm. Vinc. no 48 do STF.

662. É legítima a incidência do ICMS na co‑
mercialização de exemplares de obras cinema‑
tográficas, gravados em fitas de videocassete.
c Art. 155, II, da CF.

663. Os §§  1o e 3o do art.  9o do Decre‑
to‑Lei no  406/1968 foram recebidos pela 
Constituição.
c Art. 34, § 5o, do ADCT.

664. É inconstitucional o inciso V do art. 1o da 
Lei no 8.033/1990, que instituiu a incidência do 
Imposto nas Operações de Crédito, Câmbio e 

Seguros – IOF sobre saques efetuados em ca‑
derneta de poupança.
c A Res. do SF no 28, de 29‑11‑2007 (DOU de 30‑11‑

2007), suspendeu a execução do inciso V do art. 1o 
da Lei no 8.033, de 12‑4‑1990.

665. É constitucional a Taxa de Fiscalização dos 
Mercados de Títulos e Valores Mobiliários insti‑
tuída pela Lei no 7.940/1989.
c Art. 145, II, e § 2o, da CF.

666. A contribuição confederativa de que trata 
o art. 8o, IV, da Constituição, só é exigível dos 
filiados ao sindicato respectivo.
c Súm. Vinc. no 40 do STF.

667. Viola a garantia constitucional de acesso 
à jurisdição a taxa judiciária calculada sem li‑
mite sobre o valor da causa.
c Arts. 5o, XXXVI, e 145 da CF.

668. É inconstitucional a lei municipal que 
tenha estabelecido, antes da Emenda Cons‑
titucional no 29/2000, alíquotas progressivas 
para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o 
cumprimento da função social da propriedade 
urbana.
c Arts. 145, § 1o, 182, §§ 2o e 4o, da CF.
c Art. 7o da Lei no 10.257, de 10‑7‑2001 (Estatuto da 

Cidade).

669. Norma legal que altera o prazo de reco‑
lhimento da obrigação tributária não se sujeita 
ao princípio da anterioridade.
c Art. 195, § 6o, da CF.
c Súm. Vinc. no 50 do STF.

670. O serviço de iluminação pública não pode 
ser remunerado mediante taxa.
c Art. 145, II, da CF.
c Súm. Vinc. no 41 do STF.

671. Os servidores públicos e os trabalhadores 
em geral têm direito, no que concerne à URP de 
abril/maio de 1988, apenas ao valor correspon‑
dente a 7/30 de 16,19% sobre os vencimentos 
e salários pertinentes aos meses de abril e maio 
de 1988, não cumulativamente, devidamente 
corrigido até o efetivo pagamento.
672. O reajuste de 28,86%, concedido aos 
servidores militares pelas Leis nos 8.622/1993 
e 8.627/1993, estende‑se aos servidores civis 
do Poder Executivo, observadas as eventuais 
compensações decorrentes dos reajustes dife‑
renciados concedidos pelos mesmos diplomas 
legais.
c Súmula retificada. DJU de 1o‑6‑2004.
c Súm. Vinc. no 51 do STF.

673. O art. 125, § 4o, da Constituição, não 
impede a perda da graduação de militar me‑
diante procedimento administrativo.
674. A anistia prevista no art. 8o do ADCT não 
alcança os militares expulsos com base em le‑
gislação disciplinar ordinária, ainda que em ra‑
zão de atos praticados por motivação política.
675. Intervalos fixados para descanso e ali‑
mentação durante a jornada de seis horas não 
descaracterizam o sistema de turnos ininter‑
ruptos de revezamento para o efeito do art. 7o, 
XIV, da Constituição.
676. A garantia da estabilidade provisória 
prevista no art. 10, II, a, do ADCT, também 
se aplica ao suplente do cargo de direção de 
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes 
(CIPA).
677. Até que lei venha a dispor a respeito, 
incumbe ao Ministério do Trabalho proceder 
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297. O Código de Defesa do Consumidor é 
aplicável às instituições financeiras.
c Art. 3o, § 2o, do CDC. 

298. O alongamento de dívida originada de 
crédito rural não constitui faculdade da insti‑
tuição financeira, mas, direito do devedor nos 
termos da lei.
c Art. 187 da CF.

299. É admissível a ação monitória fundada em 
cheque prescrito.
c Art. 700, caput, I e II, do CPC/2015.

300. O instrumento de confissão de dívida, ain‑
da que originário de contrato de abertura de 
crédito, constitui título executivo extrajudicial.
c Art. 784 do CPC/2015.

301. Em ação investigatória, a recusa do su‑
posto pai a submeter‑se ao exame de DNA 
induz presunção juris tantum de paternidade.
c Art. 374, IV, do CPC/2015.

302. É abusiva a cláusula contratual de plano 
de saúde que limita no tempo a internação 
hospitalar do segurado.
c Art. 51, IV, do CDC.

303. Em embargos de terceiro, quem deu 
causa à constrição indevida deve arcar com os 
honorários advocatícios.
304. É ilegal a decretação da prisão civil daque‑
le que não assume expressamente o encargo 
de depositário judicial.
c Art. 5o, LXVII, da CF.

305. É descabida a prisão civil do depositário 
quando, decretada a falência da empresa, so‑
brevém a arrecadação do bem pelo síndico.
c Art. 5o, LXVII, da CF.
c Lei no 11.101, de 9‑2‑2005 (Lei de Recuperação de 

Empresas e Falências).
c Súm. no 419 do STJ.

306. Os honorários advocatícios devem ser 
compensados quando houver sucumbência 
recíproca, assegurado o direito autônomo do 
advogado à execução do saldo sem excluir a 
legitimidade da própria parte.
c Art. 23 da Lei no 8.906, de 4‑7‑1994 (Estatuto da 

Advocacia e da OAB).

307. A restituição de adiantamento de contra‑
to de câmbio, na falência, deve ser atendida 
antes de qualquer crédito.
c Art. 75, § 3o, da Lei no 4.728, de 14‑7‑1965 (Lei do 

Mercado de Capitais).

308. A hipoteca firmada entre a construtora e 
o agente financeiro, anterior ou posterior à ce‑
lebração da promessa de compra e venda, não 
tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.
c Art. 1.420 do CC.

309. O débito alimentar que autoriza a prisão 
civil do alimentante é o que compreende as 
três prestações anteriores ao ajuizamento da 
execução e as que se vencerem no curso do 
processo.
c Súmula com redação alterada. DJU de 19‑4‑2006.
c Arts. 528 e 911 do CPC/2015.

310. O auxílio‑creche não integra o salário de 
contribuição.
c Art. 28 da Lei no 8.212, de 24‑7‑1991 (Lei Orgânica 

da Seguridade Social).

311. Os atos do presidente do tribunal que dis‑
ponham sobre processamento e pagamento de 
precatório não têm caráter jurisdicional.
312. No processo administrativo para imposi‑
ção de multa de trânsito, são necessárias as 

notificações da autuação e da aplicação da 
pena decorrente da infração.
c Art. 5o, LV, da CF.
c Arts. 280, 281 e 282 do CTB.

313. Em ação de indenização, procedente o 
pedido, é necessária a constituição de capital 
ou caução fidejussória para a garantia de pa‑
gamento da pensão, independentemente da 
situação financeira do demandado.
314. Em execução fiscal, não localizados bens 
penhoráveis, suspende‑se o processo por um 
ano, findo o qual se inicia o prazo da prescri‑
ção quinquenal intercorrente.
c Art. 40 da Lei no 6.830, de 22‑9‑1980 (Lei das Exe‑

cuções Fiscais).

315. Não cabem embargos de divergência no 
âmbito do agravo de instrumento que não ad‑
mite recurso especial.
c Art. 1.042 do CPC/2015.
c Art. 266 do RISTJ.

316. Cabem embargos de divergência contra 
acórdão que, em agravo regimental, decide 
recurso especial.
c Art. 266 do RISTJ.

317. É definitiva a execução de título extrajudi‑
cial, ainda que pendente apelação contra sen‑
tença que julgue improcedentes os embargos.
c Art. 1.012, III, do CPC/2015.

318. Formulado pedido certo e determinado, 
somente o autor tem interesse recursal em ar‑
guir o vício da sentença ilíquida.
c Art. 490 do CPC/2015.

319. O encargo de depositário de bens penho‑
rados pode ser expressamente recusado.
320. A questão federal somente ventilada 
no voto vencido não atende ao requisito do 
prequestionamento.
321. Cancelada. REsp 1.536.786‑MG (DJe 
29‑2‑2016).
322. Para a repetição de indébito, nos contra‑
tos de abertura de crédito em conta‑corrente, 
não se exige a prova do erro.
c Art. 877 do CC.

323. A inscrição do nome do devedor pode ser 
mantida nos serviços de proteção ao crédito 
até o prazo máximo de cinco anos, indepen‑
dentemente da prescrição da execução.
c Súmula com a redação alterada. DJE  de 

16‑12‑2009.
c Art. 43, §§ 1o e 5o, do CDC.

324. Compete à Justiça Federal processar e 
julgar ações de que participa a Fundação Ha‑
bitacional do Exército, equiparada à entidade 
autárquica federal, supervisionada pelo Minis‑
tério do Exército.
325. A remessa oficial devolve ao Tribunal o 
reexame de todas as parcelas da condenação 
suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos 
honorários de advogado.
c Art. 496, II, do CPC/2015.

326. Na ação de indenização por dano mo‑
ral, a condenação em montante inferior ao 
postulado na inicial não implica sucumbência 
recíproca.
327. Nas ações referentes ao Sistema Finan‑
ceiro da Habitação, a Caixa Econômica Federal 
tem legitimidade como sucessora do Banco 
Nacional da Habitação.
328. Na execução contra instituição financeira, 
é penhorável o numerário disponível, excluí‑

das as reservas bancárias mantidas no Banco 
Central.
c Art. 835, I, do CPC/2015.

329. O Ministério Público tem legitimidade 
para propor ação civil pública em defesa do 
patrimônio público.
c Art. 129, III, da CF.
c Lei no  7.347, de 24‑7‑1985 (Lei da Ação Civil 

Pública).

330. É desnecessária a resposta preliminar de 
que trata o artigo 514 do Código de Processo 
Penal, na ação penal instruída por inquérito 
policial.
331. A apelação interposta contra sentença 
que julga embargos à arrematação tem efeito 
meramente devolutivo.
c Art. 1.012, III, do CPC/2015.

332. A fiança prestada sem autorização de 
um dos cônjuges implica a ineficácia total da 
garantia.
c Art. 1.647, III, do CC.

333. Cabe mandado de segurança contra ato 
praticado em licitação promovida por socie‑
dade de economia mista ou empresa pública.
c Arts. 37, XXI, e 173, § 1o, III, da CF.
c Lei no 8.666, de 21‑6‑1993 (Lei de Licitações e Con‑

tratos Administrativos).
c Lei no 12.016, de 7‑8‑2009 (Lei do Mandado de 

Segurança Individual e Coletivo).

334. O ICMS não incide no serviço dos prove‑
dores de acesso à Internet.
c Art. 2o da LC no  87, de 13‑9‑1996 (Lei Kandir 

– ICMS).

335. Nos contratos de locação, é válida a cláu‑
sula de renúncia à indenização das benfeitorias 
e ao direito de retenção.
c Art. 35 da Lei no 8.245, de 18‑10‑1991 (Lei das 

Locações).

336. A mulher que renunciou aos alimentos 
na separação judicial tem direito à pensão pre‑
videnciária por morte do ex‑marido, compro‑
vada a necessidade econômica superveniente.
c Arts. 201, V, e 226, § 3o, da CF.
c Art. 76, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.213, de 24‑7‑1991 (Lei 

dos Planos de Benefícios da Previdência Social).

337. É cabível a suspensão condicional do pro‑
cesso na desclassificação do crime e na proce‑
dência parcial da pretensão punitiva.
c Art. 89 da Lei no 9.099, de 26‑9‑1995 (Lei dos Jui‑

zados Especiais).

338. A prescrição penal é aplicável nas medi‑
das socioeducativas.
c Arts. 109 e 110 do CP.
c Arts. 112 e 226 do ECA.

339. É cabível ação monitória contra a Fazenda 
Pública.
340. A lei aplicável à concessão de pensão pre‑
videnciária por morte é aquela vigente na data 
do óbito do segurado.
c Súm. no 416 do STJ.

341. A frequência a curso de ensino formal 
é causa de remição de parte do tempo de 
execução de pena sob regime fechado ou 
semiaberto.
c Arts. 126 a 130 da LEP.

342. No procedimento para aplicação de 
medida socioeducativa, é nula a desistência 
de outras provas em face da confissão do 
adolescente.
c Art. 112 do ECA.
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de diploma, fundado no art. 262 do Código 
Eleitoral, é aquela de índole constitucional ou, 
se infraconstitucional, superveniente ao regis‑
tro de candidatura, e que surge até a data do 
pleito.
48. A retirada da propaganda irregular, quan‑
do realizada em bem particular, não é capaz de 
elidir a multa prevista no art. 37, § 1o, da Lei 
no 9.504/1997.
49. O prazo de cinco dias, previsto no art. 3o 
da LC no 64/90, para o Ministério Público im‑
pugnar o registro inicia‑se com a publicação do 
edital, caso em que é excepcionada a regra que 
determina a sua intimação pessoal.
50. O pagamento da multa eleitoral pelo can‑
didato ou a comprovação do cumprimento 
regular de seu parcelamento após o pedido de 
registro, mas antes do julgamento respectivo, 
afasta a ausência de quitação eleitoral.
51. O processo de registro de candidatura não 
é o meio adequado para se afastarem os even‑
tuais vícios apurados no processo de prestação 
de contas de campanha ou partidárias.
52. Em registro de candidatura, não cabe exa‑
minar o acerto ou desacerto da decisão que 
examinou, em processo específico, a filiação 
partidária do eleitor.
53. O filiado a partido político, ainda que 
não seja candidato, possui legitimidade e in‑
teresse para impugnar pedido de registro de 
coligação partidária da qual é integrante, em 
razão de eventuais irregularidades havidas em 
convenção.
54. A desincompatibilização de servidor pú‑
blico que possui cargo em comissão é de três 
meses antes do pleito e pressupõe a exonera‑
ção do cargo comissionado, e não apenas seu 
afastamento de fato.
55. A Carteira Nacional de Habilitação gera a 
presunção da escolaridade necessária ao defe‑
rimento do registro de candidatura.

56. A multa eleitoral constitui dívida ativa de 
natureza não tributária, submetendo‑se ao 
prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos mol‑
des do art. 205 do Código Civil.
57. A apresentação das contas de campanha 
é suficiente para a obtenção da quitação elei‑
toral, nos termos da nova redação conferida 
ao art. 11, § 7o, da Lei no 9.504/97, pela Lei 
no 12.034/2009.
58. Não compete à Justiça Eleitoral, em pro‑
cesso de registro de candidatura, verificar a 
prescrição da pretensão punitiva ou executó‑
ria do candidato e declarar a extinção da pena 
imposta pela Justiça Comum.
59. O reconhecimento da prescrição da preten‑
são executória pela Justiça Comum não afasta 
a inelegibilidade prevista no art. 1o, I, e, da LC 
no 64/90, porquanto não extingue os efeitos 
secundários da condenação.
60. O prazo da causa de inelegibilidade pre‑
vista no art. 1o, I, e, da LC no 64/90 deve ser 
contado a partir da data em que ocorrida a 
prescrição da pretensão executória e não do 
momento da sua declaração judicial.
61. O prazo concernente à hipótese de inelegi‑
bilidade prevista no art. 1o, I, e, da LC no 64/90 
projeta‑se por oito anos após o cumprimento 
da pena, seja ela privativa de liberdade, restri‑
tiva de direito ou multa.
62. Os limites do pedido são demarcados pelos 
fatos imputados na inicial, dos quais a parte se 
defende, e não pela capitulação legal atribuída 
pelo autor.
63. A execução fiscal de multa eleitoral só 
pode atingir os sócios se preenchidos os requi‑
sitos para a desconsideração da personalidade 
jurídica previstos no art. 50 do Código Civil, 
tendo em vista a natureza não tributária da 
dívida, observados, ainda, o contraditório e a 
ampla defesa.

64. Contra acórdão que discute, simultanea‑
mente, condições de elegibilidade e de inelegi‑
bilidade, é cabível o recurso ordinário.

65. Considera‑se tempestivo o recurso in‑
terposto antes da publicação da decisão 
recorrida.

66. A incidência do § 2o do art. 26‑C da LC 
no 64/90 não acarreta o imediato indeferimen‑
to do registro ou o cancelamento do diploma, 
sendo necessário o exame da presença de 
todos os requisitos essenciais à configuração 
da inelegibilidade, observados os princípios do 
contraditório e da ampla defesa.

67. A perda do mandato em razão da desfi‑
liação partidária não se aplica aos candidatos 
eleitos pelo sistema majoritário.

68. A União é parte legítima para requerer a 
execução de astreintes, fixada por descumpri‑
mento de ordem judicial no âmbito da Justiça 
Eleitoral.

69. Os prazos de inelegibilidade previstos nas 
alíneas j e h do inciso I do art. 1o da LC no 64/90 
têm termo inicial no dia do primeiro turno da 
eleição e termo final no dia de igual número no 
oitavo ano seguinte.

70. O encerramento do prazo de inelegibi‑
lidade antes do dia da eleição constitui fato 
superveniente que afasta a inelegibilidade, nos 
termos do art. 11, § 10, da Lei no 9.504/1997.

71. Na hipótese de negativa de seguimento ao 
recurso especial e da consequente interposição 
de agravo, a parte deverá apresentar contrar‑
razões tanto ao agravo quanto ao recurso es‑
pecial, dentro do mesmo tríduo legal.

72. É inadmissível o recurso especial eleitoral 
quando a questão suscitada não foi debatida 
na decisão recorrida e não foi objeto de embar‑
gos de declaração.
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SÚMULAS DO TRIBUNAL  
SUPERIOR DO TRABALHO

c Res. do TST no 129, de 5‑4‑2005, altera a denomi‑
nação dos verbetes da jurisprudência predominan‑
te do Tribunal Superior do Trabalho de “Enunciado” 
para “Súmula”.

1. Prazo judicial. Quando a intimação tiver lugar 
na sexta‑feira, ou a publicação com efeito de 
intimação for feita nesse dia, o prazo judicial 
será contado da segunda‑feira imediata, inclu‑
sive, salvo se não houver expediente, caso em 
que fluirá no dia útil que se seguir.
2 a 5. Canceladas. Res. do TST no 121, de 28‑
10‑2003 (DJU de 21‑11‑2003).
6. Equiparação salarial. Art. 461 da CLT.
I – Para os fins previstos no § 2o do art. 461 
da CLT, só é válido o quadro de pessoal orga‑
nizado em carreira quando homologado pelo 
Ministério do Trabalho, excluindo‑se, apenas, 
dessa exigência o quadro de carreira das en‑
tidades de direito público da administração 
direta, autárquica e fundacional aprovado por 
ato administrativo da autoridade competente. 
(ex‑Súm. no 6 – alterada pela Res. no 104/2000, 
DJ 20‑12‑2000)
II – Para efeito de equiparação de salários em 
caso de trabalho igual, conta‑se o tempo de 
serviço na função e não no emprego. (ex‑Súm. 
no 135 – RA 102/1982, DJ de 11‑10‑1982 e DJ 
15‑10‑1982)
III – A equiparação salarial só é possível se o 
empregado e o paradigma exercerem a mesma 
função, desempenhando as mesmas tarefas, 
não importando se os cargos têm, ou não, a 
mesma denominação. (ex‑OJ da SBDI‑I no 328 
– DJ de 9‑12‑2003)
IV – É desnecessário que, ao tempo da recla‑
mação sobre equiparação salarial, reclamante 
e paradigma estejam a serviço do estabele‑
cimento, desde que o pedido se relacione 
com situação pretérita. (ex‑Súm. no 22 – RA 
57/1970, DO‑GB 27‑11‑1970)
V – A cessão de empregados não exclui a equi‑
paração salarial, embora exercida a função em 
órgão governamental estranho à cedente, se 
esta responde pelos salários do paradigma e do 
reclamante. (ex‑Súm. no 111 – RA 102/1980, 
DJ de 25‑9‑1980)
VI – Presentes os pressupostos do art. 461 da 
CLT, é irrelevante a circunstância de que o des‑
nível salarial tenha origem em decisão judicial 
que beneficiou o paradigma, exceto:
a) se decorrente de vantagem pessoal ou de 

tese jurídica superada pela jurisprudência 
de Corte Superior; 

b) na hipótese de equiparação salarial em ca‑
deia, suscitada em defesa, se o empregador 
produzir prova do alegado fato modifica‑
tivo, impeditivo ou extintivo do direito à 
equiparação salarial em relação ao para‑
digma remoto, considerada irrelevante, 
para esse efeito, a existência de diferença 
de tempo de serviço na função superior a 
dois anos entre o reclamante e os empre‑
gados paradigmas componentes da cadeia 
equiparatória, à exceção do paradigma 
imediato.

c Item VI com a redação dada pela Res. do TST 
no 198, de 9‑6‑2015 (DJE de 11‑6‑2015).

VII – Desde que atendidos os requisitos do 
art. 461 da CLT, é possível a equiparação sala‑
rial de trabalho intelectual, que pode ser ava‑
liado por sua perfeição técnica, cuja aferição 

terá critérios objetivos. (ex‑OJ da SBDI‑I no 298 
– DJ de 11‑8‑2003)
VIII – É do empregador o ônus da prova do fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo da equi‑
paração salarial. (ex‑Súm. no 68 – RA 9/1977, 
DJ de 11‑2‑1977)
IX – Na ação de equiparação salarial, a prescri‑
ção é parcial e só alcança as diferenças salariais 
vencidas no período de 5 (cinco) anos que pre‑
cedeu o ajuizamento. (ex‑Súm. no 274 – alte‑
rada pela Res. no 121/2003, DJ de 21‑11‑2003)
X – O conceito de “mesma localidade” de que 
trata o art. 461 da CLT refere‑se, em princípio, 
ao mesmo município, ou a municípios distintos 
que, comprovadamente, pertençam à mesma 
região metropolitana. (ex‑OJ da SBDI‑I no 252 
– inserida em 13‑3‑2002)
c Redação dada pela Res. do TST no  185, de 

14‑9‑2012.

7. Férias. A indenização pelo não deferimento 
das férias no tempo oportuno será calculada 
com base na remuneração devida ao emprega‑
do na época da reclamação ou, se for o caso, 
na da extinção do contrato.
8. Juntada de documento. A juntada de docu‑
mentos na fase recursal só se justifica quando 
provado o justo impedimento para sua oportu‑
na apresentação ou se referir a fato posterior 
à sentença.
9. Ausência do reclamante. A ausência do re‑
clamante, quando adiada a instrução após 
contestada a ação em audiência, não importa 
arquivamento do processo.
10. Professor. Dispensa sem justa causa. Térmi‑
no do ano letivo ou no curso de férias escolares. 
Aviso prévio. O direito aos salários do período 
de férias escolares assegurado aos professores 
(art. 322, caput, e § 3o, da CLT) não exclui o 
direito ao aviso prévio, na hipótese de dispensa 
sem justa causa ao término do ano letivo ou no 
curso das férias escolares.
c Redação dada pela Res. do TST no  185, de 

14‑9‑2012.

11. Cancelada. Res. do TST no 121, de 28‑10‑
2003 (DJU de 21‑11‑2003).
12. Carteira profissional. As anotações apostas 
pelo empregador na Carteira Profissional do 
empregado não geram presunção juris et de 
jure, mas apenas juris tantum.
13. Mora. O só pagamento dos salários atra‑
sados em audiência não ilide a mora capaz de 
determinar a rescisão do contrato de trabalho.
14. Culpa recíproca. Reconhecida a culpa re‑
cíproca na rescisão do contrato de trabalho 
(art. 484 da CLT), o empregado tem direito a 
50% (cinquenta por cento) do valor do aviso 
prévio, do décimo terceiro salário e das férias 
proporcionais.
c Redação dada pela Res. do TST no 121, de 28‑10‑

2003 (DJU de 21‑11‑2003).

15. Atestado médico. A justificação da ausência 
do empregado motivada por doença, para a 
percepção do salário‑enfermidade e da remu‑
neração do repouso semanal, deve observar 
a ordem preferencial dos atestados médicos 
estabelecida em lei.
16. Notificação. Presume‑se recebida a noti‑
ficação 48 (quarenta e oito) horas depois de 
sua postagem. O seu não recebimento ou a 
entrega após o decurso desse prazo constitui 
ônus de prova do destinatário.
c Redação dada pela Res. do TST no 121, de 28‑10‑

2003 (DJU de 21‑11‑2003).

17. Cancelada. Res. do TST no 148, de 26‑6‑
2008 (DJU de 4‑7‑2008 e republicada no DJU 
de 8‑7‑2008).
18. Compensação. A compensação, na Justiça 
do Trabalho, está restrita a dívidas de natureza 
trabalhista.
19. Quadro de carreira. A Justiça do Trabalho é 
competente para apreciar reclamação de em‑
pregado que tenha por objeto direito fundado 
em quadro de carreira.
20. Cancelada. Res. do TST no 106, de 15‑3‑
2001 (DJU de 21‑3‑2001).
21. Cancelada. Res. do TST no 30, de 27‑4‑
1994 (DJU de 12‑5‑1994).
22. Incorporada à Súmula no 6 do TST.
23. Recurso. Não se conhece de recurso de re‑
vista ou de embargos, se a decisão recorrida 
resolver determinado item do pedido por di‑
versos fundamentos e a jurisprudência trans‑
crita não abranger a todos.
24. Serviço extraordinário. Insere‑se no cálculo 
da indenização por antiguidade o salário rela‑
tivo a serviço extraordinário, desde que habi‑
tualmente prestado.
25. Custas processuais. Inversão do ônus da 
sucumbência.
I – A parte vencedora na primeira instância, se 
vencida na segunda, está obrigada, indepen‑
dentemente de intimação, a pagar as custas 
fixadas na sentença originária, das quais ficara 
isenta a parte então vencida.
II – No caso de inversão do ônus da sucum‑
bência em segundo grau, sem acréscimo ou 
atualização do valor das custas e se estas já 
foram devidamente recolhidas, descabe um 
novo pagamento pela parte vencida, ao recor‑
rer. Deverá ao final, se sucumbente, reembol‑
sar a quantia.
III – Não caracteriza deserção a hipótese em 
que, acrescido o valor da condenação, não 
houve fixação ou cálculo do valor devido a tí‑
tulo de custas e tampouco intimação da parte 
para o preparo do recurso, devendo ser as cus‑
tas pagas ao final.
IV – O reembolso das custas à parte vencedora 
faz‑se necessário mesmo na hipótese em que 
a parte vencida for pessoa isenta do seu paga‑
mento, nos termos do art. 790‑A, parágrafo 
único, da CLT.
c Redação dada pela Res. do TST no  197, de 

12‑5‑2015.

26. Cancelada. Res. do TST no 121, de 28‑10‑
2003 (DJU de 21‑11‑2003).
27. Comissionista. É devida a remuneração do 
repouso semanal e dos dias feriados ao empre‑
gado comissionista, ainda que pracista.
28. Indenização. No caso de se converter a re‑
integração em indenização dobrada, o direito 
aos salários é assegurado até a data da pri‑
meira decisão que determinou essa conversão.
c Redação dada pela Res. do TST no 121, de 28‑10‑

2003 (DJU de 21‑11‑2003).

29. Transferência. Empregado transferido, por 
ato unilateral do empregador, para local mais 
distante de sua residência, tem direito a suple‑
mento salarial correspondente ao acréscimo da 
despesa de transporte.
30. Intimação da sentença. Quando não juntada 
a ata ao processo em quarenta e oito horas, 
contadas da audiência de julgamento (artigo 
851, § 2o, da CLT), o prazo para recurso será 
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417. Prescrição. Rurícola. Emenda Constitucional 
no  28, de 26‑5‑2000. Contrato de trabalho em 
curso. Não há prescrição total ou parcial da 
pretensão do trabalhador rural que reclama 
direitos relativos a contrato de trabalho que 
se encontrava em curso à época da promulga‑
ção da Emenda Constitucional no 28, de 26‑5‑
2000, desde que ajuizada a demanda no prazo 
de cinco anos de sua publicação, observada a 
prescrição bienal.
418. Equiparação salarial. Plano de cargos e salá‑
rios. Aprovação por instrumento coletivo. Ausência 
de alternância de critérios de promoção por anti‑
guidade e merecimento. Não constitui óbice à 
equiparação salarial a existência de plano de 
cargos e salários que, referendado por norma 

coletiva, prevê critério de promoção apenas 
por merecimento ou antiguidade, não aten‑
dendo, portanto, o requisito de alternância 
dos critérios, previsto no art. 461, § 2o, da CLT.
419. Cancelada. Res. do TST no  200, de 
27‑10‑2015.
420. Turnos ininterruptos de revezamento. Elas‑
tecimento da jornada de trabalho. Norma coletiva 
com eficácia retroativa. Invalidade. É inválido o 
instrumento normativo que, regularizando si‑
tuações pretéritas, estabelece jornada de oito 
horas para o trabalho em turnos ininterruptos 
de revezamento.
421. Honorários advocatícios. Ação de indeni‑
zação por danos morais e materiais decorrentes 
de acidente de trabalho ou de doença profis‑

sional. ajuizamento perante a justiça comum 
antes da promulgação da Emenda Constitucional 
no 45/2004. Posterior Remessa dos autos à justi‑
ça do trabalho. art. 85 do CPC de 2015. Art. 20 
do CPC de 1973. Incidência. A condenação em 
honorários advocatícios nos autos de ação 
de indenização por danos morais e materiais 
decorrentes de acidente de trabalho ou de 
doença profissional, remetida à Justiça do 
Trabalho após ajuizamento na Justiça comum, 
antes da vigência da Emenda Constitucional 
no 45/2004, decorre da mera sucumbência, 
nos termos do art. 85 do CPC de 2015 (art. 20 
do CPC de 1973), não se sujeitando aos requi‑
sitos da Lei no 5.584/1970.
c Redação dada pela Res. do TST no 208, de 19‑4‑

2016 (DJe de 22‑4‑2016).
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tro da sociedade, bastando declaração de 
desimpedimento.
219. Art. 1.015: Está positivada a teoria ultra 
vires no Direito brasileiro, com as seguintes 
ressalvas: a) o ato ultra vires não produz efeito 
apenas em relação à sociedade; b) sem embar‑
go, a sociedade poderá, por meio de seu órgão 
deliberativo, ratificá‑lo; c) o Código Civil ame‑
nizou o rigor da teoria ultra vires, admitindo 
os poderes implícitos dos administradores para 
realizar negócios acessórios ou conexos ao ob‑
jeto social, os quais não constituem operações 
evidentemente estranhas aos negócios da so‑
ciedade; d) não se aplica o art. 1.015 às socie‑
dades por ações, em virtude da existência de 
regra especial de responsabilidade dos admi‑
nistradores (art. 158, II, da Lei no 6.404/1976).
220. Art. 1.016: É obrigatória a aplicação do 
art. 1.016 do Código Civil de 2002, que regu‑
la a responsabilidade dos administradores, a 
todas as sociedades limitadas, mesmo àquelas 
cujo contrato social preveja a aplicação supleti‑
va das normas das sociedades anônimas.
221. Art. 1.028: Diante da possibilidade de o 
contrato social permitir o ingresso na socie‑
dade do sucessor de sócio falecido, ou de os 
sócios acordarem com os herdeiros a substitui‑
ção de sócio falecido, sem liquidação da quota 
em ambos os casos, é lícita a participação de 
menor em sociedade limitada, estando o capi‑
tal integralizado, em virtude da inexistência de 
vedação no Código Civil.
222. Art. 1.053: O art. 997, V, não se aplica 
a sociedade limitada na hipótese de regência 
supletiva pelas regras das sociedades simples.
223. Art. 1.053: O parágrafo único do 
art. 1.053 não significa a aplicação em bloco 
da Lei no 6.404/1976 ou das disposições sobre 
a sociedade simples. O contrato social pode 
adotar, nas omissões do Código sobre as socie‑
dades limitadas, tanto as regras das sociedades 
simples quanto as das sociedades anônimas.
224. Art. 1.055: A solidariedade entre os 
sócios da sociedade limitada pela exata esti‑
mação dos bens conferidos ao capital social 
abrange os casos de constituição e aumento 
do capital e cessa após cinco anos da data do 
respectivo registro.
225. Art. 1.057: Sociedade limitada. Instru‑
mento de cessão de quotas. Na omissão do 
contrato social, a cessão de quotas sociais de 
uma sociedade limitada pode ser feita por ins‑
trumento próprio, averbado junto ao registro 
da sociedade, independentemente de alte‑
ração contratual, nos termos do art. 1.057 e 
parágrafo único, do Código Civil.
226. Art. 1.074: A exigência da presença de 
três quartos do capital social, como quorum 
mínimo de instalação em primeira convoca‑
ção, pode ser alterada pelo contrato de socie‑
dade limitada com até dez sócios, quando as 
deliberações sociais obedecerem à forma de 
reunião, sem prejuízo da observância das re‑
gras do art. 1.076 referentes ao quorum de 
deliberação.
227. Art. 1.076 c/c art. 1.071: O quorum mí‑
nimo para a deliberação da cisão da sociedade 
limitada é de três quartos do capital social.
228. Art. 1.078: As sociedades limitadas estão 
dispensadas da publicação das demonstrações 
financeiras a que se refere o § 3o do art. 1.078. 
Naquelas de até dez sócios, a deliberação de 
que trata o art. 1.078 pode dar‑se na forma 

dos §§ 2o e 3o do art. 1.072, e a qualquer tem‑
po, desde que haja previsão contratual nesse 
sentido.
229. Art. 1.080: A responsabilidade ilimitada 
dos sócios pelas deliberações infringentes da 
lei ou do contrato torna desnecessária a des‑
consideração da personalidade jurídica, por 
não constituir a autonomia patrimonial da 
pessoa jurídica escudo para a responsabiliza‑
ção pessoal e direta.
230. Art. 1.089: A fusão e a incorporação de 
sociedade anônima continuam reguladas pelas 
normas previstas na Lei no 6.404/1976, não re‑
vogadas pelo Código Civil (art. 1.089), quanto 
a esse tipo societário.
231. Arts. 1.116 a 1.122: A cisão de sociedades 
continua disciplinada na Lei no 6.404/1976, 
aplicável a todos os tipos societários, inclusi‑
ve no que se refere aos direitos dos credores. 
Interpretação dos arts. 1.116 a 1.122 do Có‑
digo Civil.
232. Arts. 1.116, 1.117 e 1.120: Nas fusões 
e incorporações entre sociedades reguladas 
pelo Código Civil, é facultativa a elaboração 
de protocolo firmado pelos sócios ou adminis‑
tradores das sociedades; havendo sociedade 
anônima ou comandita por ações envolvida na 
operação, a obrigatoriedade do protocolo e da 
justificação somente a ela se aplica.
233. Art. 1.142: A sistemática do contrato 
de trespasse delineada pelo Código Civil nos 
arts. 1.142 e ss., especialmente seus efeitos 
obrigacionais, aplica‑se somente quando 
o conjunto de bens transferidos importar a 
transmissão da funcionalidade do estabeleci‑
mento empresarial.
234. Art. 1.148: Quando do trespasse do esta‑
belecimento empresarial, o contrato de loca‑
ção do respectivo ponto não se transmite au‑
tomaticamente ao adquirente. Fica cancelado 
o Enunciado no 64.
235. Art. 1.179: O pequeno empresário, dis‑
pensado da escrituração, é aquele previsto na 
Lei no 9.841/1999. Fica cancelado o Enunciado 
no 56.
4. DIREITO DAS COISAS
236. Arts. 1.196, 1.205 e 1.212: Considera‑se 
possuidor, para todos os efeitos legais, tam‑
bém a coletividade desprovida de personalida‑
de jurídica.
237. Art. 1.203: É cabível a modificação do 
título da posse. interversio possessionis, na 
hipótese em que o até então possuidor direto 
demonstrar ato exterior e inequívoco de opo‑
sição ao antigo possuidor indireto, tendo por 
efeito a caracterização do animus domini.
238. Art. 1.210: Ainda que a ação possessória 
seja intentada além de “ano e dia” da turba‑
ção ou esbulho, e, em razão disso, tenha seu 
trâmite regido pelo procedimento ordinário 
(CPC, art. 924), nada impede que o juiz conce‑
da a tutela possessória liminarmente, median‑
te antecipação de tutela, desde que presentes 
os requisitos autorizadores do art. 273, I ou II, 
bem como aqueles previstos no art. 461‑A e 
parágrafos, todos do CPC/1973.
239. Art. 1.210: Na falta de demonstração ine‑
quívoca de posse que atenda à função social, 
deve‑se utilizar a noção de “melhor posse”, 
com base nos critérios previstos no parágrafo 
único do art. 507 do Código Civil/1916.

240. Art. 1.228: A justa indenização a que alu‑
de o § 5o do art. 1.228 não tem como critério 
valorativo, necessariamente, a avaliação téc‑
nica lastreada no mercado imobiliário, sendo 
indevidos os juros compensatórios.
241. Art. 1.228: O registro da sentença em 
ação reivindicatória, que opera a transferên‑
cia da propriedade para o nome dos possui‑
dores, com fundamento no interesse social 
(art. 1.228, § 5o), é condicionado ao pagamen‑
to da respectiva indenização, cujo prazo será 
fixado pelo juiz.
242. Art. 1.276: A aplicação do art. 1.276 de‑
pende do devido processo legal, em que seja 
assegurado ao interessado demonstrar a não 
cessação da posse.
243. Art. 1.276: A presunção de que trata o 
§ 2o do art. 1.276 não pode ser interpretada 
de modo a contrariar a norma‑princípio do 
art. 150, IV, da Constituição da República.
244. Art. 1.291: O art. 1.291 deve ser inter‑
pretado conforme a Constituição, não sendo 
facultada a poluição das águas, quer sejam 
essenciais ou não às primeiras necessidades 
da vida.
245. Art. 1.293: Muito embora omisso acer‑
ca da possibilidade de canalização forçada de 
águas por prédios alheios, para fins da agri‑
cultura ou indústria, o art. 1.293 não exclui a 
possibilidade da canalização forçada pelo vizi‑
nho, com prévia indenização aos proprietários 
prejudicados.
246. Art. 1.331: Fica alterado o Enunciado 
no 90, com supressão da parte final: “Nas re‑
lações jurídicas inerentes às atividades de seu 
peculiar interesse”. Prevalece o texto: “Deve 
ser reconhecida personalidade jurídica ao con‑
domínio edilício”.
247. Art. 1.331: No condomínio edilício é pos‑
sível a utilização exclusiva de área “comum” 
que, pelas próprias características da edifica‑
ção, não se preste ao “uso comum” dos de‑
mais condôminos.
248. Art. 1.334, V: O quorum para alteração 
do regimento interno do condomínio edilício 
pode ser livremente fixado na convenção.
249. Art. 1.369: A propriedade superficiária 
pode ser autonomamente objeto de direitos 
reais de gozo e de garantia, cujo prazo não 
exceda a duração da concessão da superfície, 
não se lhe aplicando o art. 1.474.
250. Art. 1.369: Admite‑se a constituição do 
direito de superfície por cisão.
251. Art. 1.379: O prazo máximo para o usuca‑
pião extraordinário de servidões deve ser de 15 
anos, em conformidade com o sistema geral de 
usucapião previsto no Código Civil.
252. Art. 1.410: A extinção do usufruto pelo 
não uso, de que trata o art. 1.410, VIII, inde‑
pende do prazo previsto no art. 1.389, III, ope‑
rando‑se imediatamente. Tem‑se por desaten‑
dida, nesse caso, a função social do instituto.
253. Art. 1.417: O promitente comprador, titu‑
lar de direito real (art. 1.417), tem a faculdade 
de reivindicar de terceiro o imóvel prometido 
à venda.
5. DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
254. Art. 1.573: Formulado o pedido de se‑
paração judicial com fundamento na culpa 
(art. 1.572 e/ou art. 1.573 e incisos), o juiz 
poderá decretar a separação do casal diante 
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II – A dissolução irregular da pessoa jurídica 
inclui as hipóteses de impossibilidade de satis‑
fação da dívida pelo devedor, o que autoriza o 
redirecionamento da execução para os sócios, 
independentemente de instauração do inci‑
dente de desconsideração da personalidade 
jurídica (art. 135 do CTN).
III – Admite‑se o incidente de desconsideração 
da personalidade nas hipóteses de sócio ocul‑
to, sócio interposto (de fachada ou “laranja”), 
associação ilícita de pessoas jurídicas ou físicas 
ou injuridicidades semelhantes, como consti‑
tuição de sociedade empresária por fraude, 
abuso de direito ou seu exercício irregular, com 
o fim de afastar o direito de credores.
IV – Adotado o incidente de desconsideração 
da personalidade jurídica, o juiz, no exercício 
do poder geral de cautela, determinará às ins‑
tituições bancárias a indisponibilidade de ati‑
vos financeiros e decretará a indisponibilidade 
de outros bens pertencentes aos sócios, pes‑
soas jurídicas ou terceiros responsáveis, sendo 
desnecessária a ciência prévia do ato.
110. Jurisdição Voluntária. Acordo Extrajudicial. 
Recusa à Homologação. O juiz pode recusar a 
homologação do acordo, nos termos propos‑
tos, em decisão fundamentada.
111. Súmulas e Enunciados de Jurisprudência. Edi‑
ção e Alteração. Requisitos. Inconstitucionalidade. 
São inconstitucionais os requisitos do art. 702, 
I, f, e § 4o, da CLT, introduzidos pela no  Lei 
no 13.467/2017, para a edição ou alteração de 
súmulas e outros enunciados de jurisprudên‑
cia, por violação aos arts. 2o, 5o, LIV, 93, 96, I, 
a, e 113 da CF.
112. Execução Provisória. Liberação de Depósito 
em Dinheiro: Aplicação dos Artigos 520 e 521 do 
CPC. Os artigos 520 e 521 do CPC são aplicá‑
veis ao processo do trabalho, sendo admitida 
a liberação de depósito em dinheiro, indepen‑
dentemente de caução (CPC, art. 521, II).
113. Execução de Ofício e Art. 878 da CLT. Em 
razão das garantias constitucionais da efetivi‑
dade (CF, art. 5o, XXXV), da razoável duração 
do processo (CF, art. 5o, LXXVIII) e em face da 
determinação constitucional da execução de 
ofício das contribuições previdenciárias, parce‑
las estas acessórias das obrigações trabalhistas 
(CF, art. 114, VIII), o art. 878 da CLT deve ser in‑
terpretado conforme a constituição, de modo 
a permitir a execução de ofício dos créditos 
trabalhistas, ainda que a parte esteja assistida 
por advogado.
114. Execução. Impulso Oficial. Pesquisa e Constri‑
ção de Bens. Possibilidade. O impulso oficial da 

execução está autorizado pelo art. 765 da CLT 
e permite ao juiz a utilização dos mecanismos 
de pesquisa e de constrição de bens, inclusive 
por meio do sistema BACENJUD, sendo esse 
mero procedimento para formalização da pe‑
nhora em dinheiro.
115. Execução de Ofício. Inexistência de Nulidade. 
A teor do art. 794 da CLT, não há nulidade pro‑
cessual quando o juízo realiza a execução de 
ofício, porque inexistente manifesto prejuízo 
processual.
116. Tutelas de Urgência de Natureza Cautelar no 
Incidente de Desconsideração da Personalidade 
Jurídica. A adoção do incidente de desconsi‑
deração da personalidade jurídica no processo 
do trabalho não exclui a possibilidade de de‑
ferimento de tutelas de urgência de natureza 
cautelar antes da citação do novo executado, 
inclusive de ofício, dentro do poder geral de 
cautela do magistrado.
117. Responsabilização dos Sócios. Redirecio‑
namento da Execução. Recuperação Judicial. 
Aplicação Analógica do Art. 28, § 5o, do CDC. Por 
aplicação analógica do art. 28, § 5o, do CDC 
(Lei no 8.078/1990), o juiz poderá redirecionar 
a execução para a responsabilização dos só‑
cios quando decretada a recuperação judicial 
da empresa.
118. Depósito Recursal. Redução, pela Metade, Em 
Favor das Entidades Sem Fins Lucrativos. Aplicação 
às Entidades Sindicais. O artigo 899, § 9o, da 
CLT, introduzido pela Lei no 13.467/2017, que 
reduz pela metade o valor do depósito recursal 
para as entidades sem fins lucrativos, aplica‑se 
às entidades sindicais.
119. Execução. Seguro‑Garantia Judicial. Acrés‑
cimo de 30%. A aceitação do seguro‑garantia 
judicial previsto no art. 882 da CLT pressupõe 
o acréscimo de 30% do débito, por aplicação 
supletiva do art. 835, § 2o, do CPC.
120. Execução. Medidas Executivas Indiretas. 
Prazo para Implementação e Cancelamento do 
Protesto. Inconstitucionalidade. A exigência do 
dilatado prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
para protesto da sentença, inscrição do execu‑
tado em órgãos de proteção ao crédito e/ou no 
banco nacional de devedores trabalhistas e o 
cancelamento do registro pela simples garantia 
da execução ferem os princípios constitucio‑
nais da razoabilidade, efetividade, razoável 
duração do processo e da isonomia (CF, art. 5o, 
caput, XXXV e LXXVIII), por promover distin‑
ção injustificada entre o credor trabalhista e o 
credor comum.
121. Transcendência: Indicadores.

I – A transcendência econômica, nos termos do 
artigo 896‑A, § 1o, I, da CLT deverá considerar 
a repercussão da pretensão no patrimônio das 
partes.
II – o exercício da técnica do distinguishing, 
por parte dos tribunais regionais, a respeito da 
aplicabilidade da jurisprudência sumulada do 
STF e do TST aos casos concretos, não configu‑
ra desrespeito para fins de enquadramento no 
artigo 896‑A, § 1o, II, da CLT.
III – a relevância social e jurídica envolve tam‑
bém as questões atinentes à interpretação e 
à aplicação dos tratados de direitos humanos 
ratificados pelo Brasil.
122. Transcendência. Recurso de Revista. Susten‑
tação Oral. A fixação de prazo exíguo (cinco 
minutos) para a sustentação oral do advo‑
gado, por ocasião do julgamento do agravo 
interno perante a turma do tribunal superior 
do trabalho (artigo 896‑A, §§ 2o e 3o, da CLT), 
não se compatibiliza com o princípio do devido 
processo legal, plasmado no artigo 5o, LIV, da 
Constituição Federal.
123. Homologação de Acordo Extrajudicial.
I – A faculdade prevista no Capítulo III‑A do 
Titulo X da CLT não alcança as matérias de 
ordem pública;
II – O acordo extrajudicial só será homologado 
em juízo se estiverem presentes, em concreto, 
os requisitos previstos nos artigos 840 a 850 do 
Código Civil para a transação;
III – Não será homologado em juízo o acordo 
extrajudicial que imponha ao trabalhador con‑
dições meramente potestativas, ou que con‑
trarie o dever geral de boa‑fé objetiva (artigos 
122 e 422 do Código Civil).
124. Homologação de Acordo Extrajudicial. Recur‑
so. Análise pelo Tribunal. No caso de recurso da 
decisão que não homologar de forma funda‑
mentada o acordo extrajudicial, o tribunal não 
poderá retornar o processo para que o juiz de 
primeiro grau o homologue.
125. Processo de Jurisdição Voluntária. Homo‑
logação de Acordo Extrajudicial. Competência 
Territorial.
I – A competência territorial do processo de 
jurisdição voluntária para homologação de 
acordo extrajudicial segue a sistemática do 
art. 651 da CLT.
II – Aplica‑se analogicamente o art. 63, § 3o, 
do CPC, permitindo que o juiz repute ineficaz 
de ofício a eleição de foro diferente do esta‑
belecido no art.  651 da CLT, remetendo os 
autos para o juízo natural e territorialmente 
competente.
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2620

A
ABANDONO
• comissionista puro; Lei no  8.178/1991; 

incorporação indevida: OJ da SBDI‑I Tran‑
sitória no 45 do TST

• da causa; extinção do processo; requeri‑
mento: Súm. no 240 do STJ

• de emprego; presunção: Súm. no 32 do 
TST

• de férias; instituído por instrumento nor‑
mativo e terço constitucional; simulta‑
neidade inviável: OJ da SBDI‑I Transitória 
no 50 do TST

ABERTURA DA SUCESSÃO
• momento para cálculo do imposto causa 

mortis, sobre o saldo credor da promes‑
sa de compra e venda de imóvel: Súm. 
no 590 do STF

• tempo a partir do qual se deve o imposto 
de transmissão causa mortis: Súm. no 112 
do STF

ABONO
• complementação da aposentadoria; rea‑

juste: OJ da SBDI‑I Transitória no 24 do TST
• de falta; acidente de trabalho: Súm. no 46 

do TST
• de falta; apresentação de atestado médi‑

co: Súm. no 15 do TST
• de falta; atestado médico e odontológico 

fornecido por profissional de sindicato 
dos trabalhadores; PN da SDC no 81 do 
TST

• de falta; necessidade de levar filho ao mé‑
dico; PN da SDC no 95 do TST

• de falta; pelo serviço médico da empresa 
ou convênio: Súm. no 282 do TST

• de falta; por comparecimento como parte 
à Justiça do Trabalho: Súm. no 155 do TST

• de faltas justificadas por lei: Súm. no 89 
do TST

• pecuniário; desligamento incentivado: OJ 
da SBDI‑II no 19 do TST

• servidor público; cálculo de gratificações: 
Súm. Vinc. no 15 do STF

ABSOLVIÇÃO
• criminal não prejudica a medida de segu‑

rança: Súm. no 422 do STF
• motivo dado pelo autor; publicação de 

editais; prosseguimento; prazo: art. 9o da 
Lei no 4.717/1965

ABUSO DE AUTORIDADE
• disposições gerais:  art.   1o da Lei 

no 13.869/2019
ACADÊMICO
• de direito; nomeação para patrocínio: 

art. 18 da Lei no 1.060/1950
AÇÃO
• acidentária prescinde de exaurimento da 

via administrativa: Súm. no 89 do STJ
• anulatória; competência originária: OJ da 

SBDI‑II no 129 do TST
• cambial :  arts .   49 a 51 do Dec. 

no 2.044/1908
• cautelar; efeito suspensivo; mandado de 

segurança; descabimento: OJ da SBDI‑II 
no 113 do TST

• cautelar; suspensão de execução da de‑
cisão rescindenda; OJ da SBDI‑II no 131 
do TST

• cautelar; suspensão de execução; juntada 
de documentos: OJ da SBDI‑II no 76 do TST

• civil pública; competência territorial: OJ 
da SBDI‑II no 130 do TST

• civil pública; danos causados ao meio am‑
biente: Lei no 7.347/1985

• civil pública; legitimidade do Ministério 
Público: Súm. no 643 do STF

• civil pública; mercado de valores mobiliá‑
rios; danos a investidores; previsão: Lei 
no 7.913/1989

• criminal; prazo de interposição de recurso 
extraordinário: Súm. no 602 do STF

• de alimentos; rito; requisitos: arts. 1o a 3o 
e 5o da Lei no 5.478/1968

• de cobrança; não substituição por man‑
dado de segurança: Súm. no 269 do STF

• de cobrança; profissional liberal; compe‑
tência justiça estadual: Súm. no 363 do STJ

• de consignação de aluguel: arts. 67 da Lei 
no 8.245/1991

• de cumprimento de decisão normati‑
va; prescrição; prazo de fluência: Súm. 
no 350 do TST

• de cumprimento; decisão normativa que 
sofreu posterior reforma: OJ da SBDI‑I 
no 277 do TST

• de cumprimento; propositura indepen‑
dente do trânsito em julgado: Súm. 
no 246 do TST

• de desquite; alimentos devidos desde a 
inicial: Súm. no 226 do STF

• de empresa de telefonia; demanda por 
contemplação: Súm. no 551 do STJ
–  penal; crime de lesão corporal; violência 

doméstica contra a mulher: Súm. no 542 
do STJ

• de exibição de documentos; não aplicação 
de multa cominatória: Súm. no 372 do STJ

• de investigação de paternidade; impres‑
critibilidade: Súm. no 149 do STF

• de nulidade contratual; ônus da prova: 
art. 3o da MP no 2.172‑32/2001

• de repetição de indébito; tarifas de água 
e esgoto; prazo prescricional estabelecido 
no Código Civil: Súm. no 412 do STJ

• de responsabilidade dos administradores 
de companhias de debêntures: art. 159 da 
Lei no 6.404/1976

• de revisão; mora do autor: Súm. no 380 
do STJ

• de sociedade anônima; propriedade e 
circulação das ações: arts. 28 a 38 da Lei 
no 6.404/1976

• de sonegação fiscal; ação penal pública 
incondicionada: Súm. no 609 do STF

• declaratória de constitucionalidade; 
procedimentos: arts.  13 a 20 da Lei 
no 9.868/1999

• declaratória; complementação de aposen‑
tadoria: OJ da SBDI‑I no 276 do TST

• declaratória; reconhecimento de tempo 
de serviço para fins previdenciários: Súm. 
no 242 do STJ

• direta de inconstitucionalidade; Distrito 
Federal: Súm. no 642 do STF

• direta de inconstitucionalidade; processo 
e julgamento: Lei no 9.868/1999

• e obrigações endossáveis: arts. 32 a 43 da 
Lei no 4.728/1965

• ex officio; propriedade intelectual: art. 58 
do Acordo Constitutivo da Organização 
Mundial do Comércio

• executiva contra emitente e seus avalis‑
tas em matéria de cheque: Súm. no 600 
do STF

• mercado de valores mobiliários: Lei 
no 6.385/1976

• monitória; bem alienado fiduciariamente 
em garantia: Súm. no 384 do STJ

• monitória; cheque; ajuizamento; prazo:  
Súm. no 503 do STJ

• monitória; cheque prescrito: Súm. no 531 
do STJ

• monitória; documentos hábeis: Súm. 
no 247 do STJ

• monitória; nota promissória; ajuizamento; 
prazo: Súm. no 504 do STJ

• número e valor nominal; preço; sociedade 
anônima; espécies; forma: arts. 11 a 22 da 
Lei no 6.404/1976

• para anular débito decorrente de multa 
eleitoral: Súm. no 374 do STJ

• penal; abuso de autoridade: art. 3o da Lei 
no 13.869/2019

• penal; competência originária de Tribunal 
de Justiça ou Tribunal Regional Federal, 
norma aplicável: Lei no 8.658/1993

• penal; crime de lesão corporal; violência 
doméstica contra a mulher: Súm. no 542 
do STJ

• penal em crime de estupro: Súm. no 608 
do STF

• penal em crimes falimentares; competên‑
cia: arts. 183 e 184 da Lei no 11.101/2005

• penal; em contravenções: art.  17 do 
Dec.‑lei no 3.688/1941

• penal; legitimidade concorrente; crimes 
contra a honra do servidor público: Súm. 
no 714 do STF

• penal; ofensa à honra; exceção da verda‑
de; inadmissível: Súm. no 396 do STF

• penal; prescrição; modo: Súm. no  146 
do STF

• por falta de aceite da letra de câmbio: 
arts. 43 a 54 do Dec. no 57.663/1966

• por falta de pagamento de cheque: 
arts. 47 a 55 da Lei no 7.357/1985

• por falta de pagamento: arts. 40 a 48 do 
Dec. no 57.595/1966

• regressiva contra o causador do dano; 
limites: Súm. no 188 do STF

• regressiva do segurador contra o causador 
do dano; honorários advocatícios cabíveis: 
Súm. no 257 do STF

• relativa a ameaças à paz, ruptura da paz 
e atos de agressão: arts. 39 a 51 da Carta 
das Nações Unidas

• renovatória de locação: arts. 71 a 75 da 
Lei no 8.245/1991

• rescisória contra sentença transitada em 
julgado: Súm. no 514 do STF

• rescisória da decisão do Tribunal Regional 
do Trabalho; recurso ordinário; cabimen‑
to: Súm. no 158 do TST

• rescisória e mandado de segurança; irre‑
gularidade de representação processual; 
fase recursal; vício processual insanável: 
OJ da SBDI‑II no 151 do TST

• rescisória e mandado de segurança; 
recurso de revista de acórdão regional; 
princípio da fungibilidade: OJ da SBDI‑II 
no 152 do TST

• rescisória; decisão rescindenda que extin‑
gue o processo sem julgamento de mérito: 
OJ da SBDI‑II no 150 do TST

• rescisória; adicional de insalubridade; 
base de cálculo; salário mínimo: OJ da 
SBDI‑II no 2 do TST

• rescisória; cautelar para suspensão de exe‑
cução; OJ da SBDI‑II no 131 do TST

• rescisória; colusão; fraude à lei; reclama‑
tória simulada extinta: OJ da SBDI‑II no 94 
do TST

• rescisória; competência; criação do Tribu‑
nal Regional do Trabalho; omissão na lei: 
OJ da SBDI‑II no 7 do TST

• rescisória; concurso público; anulação 
posterior: OJ da SBDI‑II no 128 do TST

• rescisória; cumulação sucessiva de pedi‑
dos; rescisão da sentença e do acórdão: 
OJ da SBDI‑II no 78 do TST

• rescisória; decadência; interrupção em 
favor da União: OJ da SBDI‑II no 18 do TST

• rescisória; duplo grau de jurisdição; trân‑
sito em julgado da decisão; inobservância: 
OJ da SBDI‑II no 21 do TST

• rescisória; erro de fato; caracterização: OJ 
da SBDI‑II no 136 do TST

• rescisória; estabilidade pré‑eleitoral; in‑
cidência da Súmula no 83 do TST: OJ da 
SBDI‑II no 23 do TST

• rescisória; estabilidade provisória; reinte‑
gração de empregado em período poste‑
rior: OJ da SBDI‑II no 24 do TST

• rescisória; homologação de acordo; ofen‑
sa à coisa julgada: OJ da SBDI‑II no 132 
do TST

• rescisória; inépcia da inicial; extinção do 
processo: OJ da SBDI‑II no 70 do TST

• rescisória; interpretação do título executi‑
vo; inexistência de ofensa à coisa julgada: 
OJ da SBDI‑II no 123 do TST

• rescisória; meio de impugnar o termo de 
conciliação: Súm. no 259 do TST

• rescisória; membro suplente da CIPA; es‑
tabilidade: OJ da SBDI‑II no 6 do TST

• rescisória; não impedimento dos juízes: 
Súm. no 252 do STF

• rescisória; ofensa a literal disposição de 
lei; não cabimento: Súmulas nos 343 do 
STF e 83 do TST

• rescisória; pagamento de multa: OJ da 
SBDI‑II no 30 do TST

• rescisória; petição inicial; ausência da 
decisão rescindenda e/ou da certidão de 
trânsito em julgado: OJ da SBDI‑II no 84 
do TST

• rescisória; prazo decadencial: Súm. no 401 
do STJ

• rescisória; preclusão declarada; formação 
da coisa jurídica formal: OJ da SBDI‑II 
no 134 do TST

• rescisória; princípio da legalidade ad‑
ministrativa; violação; necessidade de 
prequestionamento: OJ da SBDI‑II no 135 
do TST

• rescisória; princípios da legalidade, do 
devido processo legal, do contraditório e 
da ampla defesa; violação: OJ da SBDI‑II 
no 97 do TST

• rescisória; sentença citra petita; cabimen‑
to: OJ da SBDI‑II no 41 do TST

• revocatória; promoção: arts. 132 a 134 da 
Lei no 11.101/2005

• sociedade de economia mista: Lei 
no 4.728/1965

• trabalhista; arquivada; interrompe a pres‑
crição; ressalva: Súm. no 268 do TST

AÇÃO DE USUCAPIÃO
• especial; processamento; julgamen‑

to; procedimento: arts.  4o a 9o da Lei 
no 6.969/1981

AÇÃO POPULAR
• disposições gerais: art.  20 da Lei 

no 4.717/1965
• improcedência; duplo grau de jurisdição; 

sujeição: art. 19 da Lei no 4.717/1965
• não pode ser proposta por pessoa jurídica: 

Súm. no 365 do STF
AÇÃO REGRESSIVA
• negligência aos padrões de segurança 

e higiene do trabalho: art.  120 da Lei 
no 8.213/1991

AÇÃO RESCISÓRIA
• decisões proferidas em fases distintas de 

uma mesma ação: OJ da SBDI‑II no 157 
do TST

• impossibilidade: OJ da SBDI‑II no 158 do 
TST

ACEITE
• da letra de câmbio: arts. 21 a 29 do Dec. 

no 57.663/1966
• da letra de câmbio; vários sacados; valida‑

de; limitações; proibição de cancelamen‑
to: arts. 9o a 12 do Dec. no 2.044/1908

ACESSO À JUSTIÇA
• garantia: arts.  141 a 144 da Lei 

no 8.069/1990
ACESSO AOS DOCUMENTOS PÚBLICOS: 
Lei no 12.527/2011
ACIDENTE
• do trabalho; indenização; inclusão do re‑

pouso semanal remunerado: Súm. no 464 
do STF

• do trabalho ou transporte; morte; direi‑
to a indenização; concubina: Súm. no 35 
do STF

ACIDENTE DO TRABALHO
• conceitos; considerações; obrigação 

da empresa; data de início; prescrição: 
arts. 19 a 23 e 104 da Lei no 8.213/1991

• seguro de; contribuição social; competên‑
cia: Súm. no 454 do TST

ACIONISTA
• controlador; deveres; responsabilidade: 

arts. 116 a 117 da Lei no 6.404/1976
ACORDO
• coletivo; quitação de valores devidos a 

título de Planos Bresser e Verão; OJ da 
SBDI‑I Transitória no 31 do TST

• comercial vigente; isenção de imposto de 
importação de frutas: Súm. no 89 do STF

• de ac ion i s tas :  a r t .   118 da Le i 
no 6.404/1976

• extrajudicial; homologação por Tribunal 
Trabalhista; desnecessidade: OJ da SDC 
no 34 do TST

• homologado em juízo; descontos previ‑
denciários; inexistência de vínculo empre‑
gatício: OJ da SBDI‑I no 368 do TST

• internacional; não atinge os compromis‑
sos formados: art. 20 da Convenção de 
Havana sobre Tratados

• pacífico; obrigações e modificações; 
possibilidades: art. 10 da Convenção de 
Havana sobre Tratados
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