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APRESENTAÇÃO

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

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

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

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

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

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

• Índices Sistemático e Alfabético-Remissivo para cada Código;

• Índices por assuntos da legislação extravagante;

• Atualizações de 2021 e 2022 em destaque;

• Tarjas laterais identificativas das seções; e

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

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

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

O Editor
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LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS NAS NOTAS

ADCT Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias

ADECON Ação Declaratória de 
Constitucionalidade

ADIN Ação Direta de Inconstitucionalidade
AGNU Assembleia-Geral das Nações Unidas
Art. Artigo
Arts. Artigos
CADE Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica
c/c combinado com
CC/1916 Código Civil de 1916
CC/2002 Código Civil de 2002
CCom. Código Comercial
CDC Código de Defesa do Consumidor
CE Código Eleitoral
CEF Caixa Econômica Federal
CF Constituição Federal de 1988
CLT Consolidação das Leis do Trabalho
CP Código Penal
CPC/1973 Código de Processo Civil de 1973
CPC/2015 Código de Processo Civil de 2015
CPM Código Penal Militar
CPP Código de Processo Penal
CPPM Código de Processo Penal Militar
CTB Código de Trânsito Brasileiro
CTN Código Tributário Nacional
CTVV Convenção de Viena sobre Trânsito 

Viário
CVM Comissão de Valores Mobiliários
Dec. Decreto
Dec.‑lei Decreto-lei
Del. Deliberação
DOU Diário Oficial da União
EC Emenda Constitucional

ECA Estatuto da Criança e do Adolescente
ECR Emenda Constitucional de Revisão
ER Emenda Regimental
IN Instrução Normativa
LC Lei Complementar
LCP Lei das Contravenções Penais
LEP Lei de Execução Penal
LINDB Lei de Introdução às normas do  

Direito Brasileiro (Dec.-Lei no 4.657,  
de 4-9-1942)

MP Medida Provisória
OAB Ordem dos Advogados do Brasil
Port. Portaria
Res. Resolução
Res. Adm. Resolução Administrativa
Res. Norm. Resolução Normativa
RFB Secretaria da Receita Federal do Brasil
RISTF Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal
RISTJ Regimento Interno do Superior Tribunal 

de Justiça
SDE Secretaria de Direito Econômico
SEAE Secretaria de Acompanhamento 

Econômico
SECEX Secretaria de Comércio Exterior
SEPRT Secretaria Especial de Previdência e 

Trabalho do Ministério da Economia
STF Supremo Tribunal Federal
STJ Superior Tribunal de Justiça
STM Superior Tribunal Militar
Súm. Súmula
TFR Tribunal Federal de Recursos
TRF Tribunal Regional Federal
TRT Tribunal Regional do Trabalho
TSE Tribunal Superior Eleitoral
TST Tribunal Superior do Trabalho
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PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reuni-
dos em Assembleia Nacional Constituinte para 
instituir um Estado Democrático, destinado a 
assegurar o exercício dos direitos sociais e indi-
viduais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 
valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na har-
monia social e comprometida, na ordem inter-
na e internacional, com a solução pacífica das 
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de 
Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLI-
CA FEDERATIVA DO BRASIL.
c	 Publicada no DOU no 191‑A, de 5‑10‑1988.

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

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

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

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

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

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

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

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

cidadania.

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

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

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

tivos editados pelo Poder Executivo Federal que dis‑

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

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

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

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

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

ta Constituição.
c	 Art. 1o da Lei no 9.709, de 19‑11‑1998, que regula‑

menta a execução do disposto nos incisos I, II e III do 
art. 14 desta Constituição.

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

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

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

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

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

ção.

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

Combate e Erradicação da Pobreza.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL
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8 Constituição Federal – Art. 4o

IV – promover o bem de todos, sem preconcei-
tos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
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 pre‑
conceito de raça, cor, religião, etnia ou procedência 
nacional, praticados pelos meios de comunicação ou 
por publicação de qualquer natureza.

c	 Lei no 11.340, de 7‑8‑2006 (Lei que Coíbe a Violência 
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 For‑
mas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras 
de Deficiência.

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

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

c	 Dec. no 7.388, de 9‑12‑2010, dispõe sobre a com‑
posição, estruturação, competências e funcionamen‑
to do Conselho Nacional de Combate à Discriminação 
– CNCD.

c	 Dec. no 10.088, de 5‑11‑2019, consolida atos norma‑
tivos editados pelo Poder Executivo Federal que dis‑
põem sobre a promulgação de convenções e reco‑
mendações da Organização Internacional do Trabalho 
– OIT ratificadas pela República Federativa do Brasil.

c	 O STF, por unanimidade de votos, julgou procedentes 
a ADPF no 132 (como ação direta de inconstituciona‑
lidade) e a ADIN no 4.277, com eficácia erga omnes 
e efeito vinculante, para dar ao art. 1.723 do CC in‑
terpretação conforme à CF para dele excluir qualquer 
significado que impeça o reconhecimento da união 
contínua, pública e duradoura entre pessoas do mes‑
mo sexo como entidade familiar (DOU de 13‑5‑2011). 

Art. 4o A República Federativa do Brasil rege-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 internacionais do 
Brasil com os seus parceiros comerciais, em função de 
um maior apoio do Banco do Brasil S.A. ao financia‑
mento dos setores exportador e importador.

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

c	 Lei no 8.183, de 11‑4‑1991, dispõe sobre a organiza‑
ção e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacio‑
nal, 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 decla‑
ração de reconhecimento da competência obrigatória 
da Corte Interamericana em todos os casos relativos 
à interpretação ou aplicação da Convenção America‑
na 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 progresso 
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 Bra-
sil buscará a integração econômica, política, 
social e cultural dos povos da América Latina, 
visando à formação de uma comunidade lati-
no-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 Merca‑
do Comum do Sul – MERCOSUL.
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154 ADCT – Arts. 1o a 6o

ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 1o O Presidente da República, o Presidente 
do Supremo Tribunal Federal e os membros do 
Congresso Nacional prestarão o compromisso 
de manter, defender e cumprir a Constituição, 
no ato e na data de sua promulgação.
Art. 2o No dia 7 de setembro de 1993 o eleitora-
do definirá, através de plebiscito, a forma (repú-
blica ou monarquia constitucional) e o sistema 
de governo (parlamentarismo ou presidencialis-
mo) que devem vigorar no País.
c	 EC no 2, de 25‑8‑1992.
c	 Lei no 8.624, de 4‑2‑1993, dispõe sobre o plebiscito 

que definirá a Forma e o Sistema de Governo, regula‑
mentando este artigo.

c	 No plebiscito realizado em 21‑4‑1993, disciplinado 
pela EC no 2, de 25‑8‑1992, foram mantidos a Repú‑
blica e o Presidencialismo, como forma e sistema de 
Governo, respectivamente.

§ 1o Será assegurada gratuidade na livre divul-
gação dessas formas e sistemas, através dos 
meios de comunicação de massa cessionários 
de serviço público.
§ 2o O Tribunal Superior Eleitoral, promulgada a 
Constituição, expedirá as normas regulamenta-
doras deste artigo.
Art. 3o A revisão constitucional será realizada 
após cinco anos, contados da promulgação da 
Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos 
membros do Congresso Nacional, em sessão 
unicameral.
c	 Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 6.

Art. 4o O mandato do atual Presidente da Repú-
blica terminará em 15 de março de 1990.
§ 1o A primeira eleição para Presidente da Re-
pública após a promulgação da Constituição 
será realizada no dia 15 de novembro de 1989, 
não se lhe aplicando o disposto no artigo 16 da 
Constituição.
§ 2o É assegurada a irredutibilidade da atual re-
presentação dos Estados e do Distrito Federal na 
Câmara dos Deputados.
§ 3o Os mandatos dos Governadores e dos Vi-
ce-Governadores eleitos em 15 de novembro de 
1986 terminarão em 15 de março de 1991.
§ 4o Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Pre-
feitos e Vereadores terminarão no dia 1o de ja-
neiro de 1989, com a posse dos eleitos.

Art. 5o Não se aplicam às eleições previstas para 
15 de novembro de 1988 o disposto no artigo 
16 e as regras do artigo 77 da Constituição.
§ 1o Para as eleições de 15 de novembro de 
1988 será exigido domicílio eleitoral na circuns-
crição pelo menos durante os quatro meses 
anteriores ao pleito, podendo os candidatos 
que preencham este requisito, atendidas as de-
mais exigências da lei, ter seu registro efetiva-
do pela Justiça Eleitoral após a promulgação da 
Constituição.
§  2o Na ausência de norma legal específica, 
caberá ao Tribunal Superior Eleitoral editar as 
normas necessárias à realização das eleições de 
1988, respeitada a legislação vigente.
§ 3o Os atuais parlamentares federais e esta-
duais eleitos Vice-Prefeitos, se convocados a 
exercer a função de Prefeito, não perderão o 
mandato parlamentar.
§  4o O número de vereadores por município 
será fixado, para a representação a ser eleita em 
1988, pelo respectivo Tribunal Regional Eleito-
ral, respeitados os limites estipulados no artigo 
29, IV, da Constituição.
§ 5o Para as eleições de 15 de novembro de 
1988, ressalvados os que já exercem mandato 
eletivo, são inelegíveis para qualquer cargo, no 
território de jurisdição do titular, o cônjuge e os 
parentes por consanguinidade ou afinidade, até 
o segundo grau, ou por adoção, do Presidente 
da República, do Governador de Estado, do Go-
vernador do Distrito Federal e do Prefeito que 
tenham exercido mais da metade do mandato.
Art. 6o Nos seis meses posteriores à promulga-
ção da Constituição, parlamentares federais, re-
unidos em número não inferior a trinta, poderão 
requerer ao Tribunal Superior Eleitoral o registro 
de novo partido político, juntando ao requeri-
mento o manifesto, o estatuto e o programa 
devidamente assinados pelos requerentes.
§ 1o O registro provisório, que será concedido de 
plano pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos ter-
mos deste artigo, defere ao novo partido todos 
os direitos, deveres e prerrogativas dos atuais, 
entre eles o de participar, sob legenda própria, 
das eleições que vierem a ser realizadas nos 
doze meses seguintes à sua formação.
§ 2o O novo partido perderá automaticamente 
seu registro provisório se, no prazo de vinte e 
quatro meses, contados de sua formação, não 
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ABASTECIMENTO ALIMENTAR: 
art. 23, VIII
ABUSO DE PODER
• concessão de habeas corpus: art. 5o, 

LXVIII
• concessão de mandado de seguran‑

ça: 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
• competênc ia  o r ig inár ia ; TRF : 

art. 108, I, b
• de decisões anteriores à promulga‑

ção 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 

determinado: 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 governa‑

mental: art. 216, § 2o

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

• improbidade administrativa: art. 37, 
§ 4o

• incentivos regionais: art. 43, § 2o

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

61, § 1o, II, e
• pessoas jurídicas; responsabilidade: 

art. 37, § 6o

• princípios: art. 37
• profissionais de saúde: art. 17, § 2o, 

ADCT
• p rogramações  o rçamentá r ias : 

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

Índice Alfabético‑Remissivo da Constituição da  
República Federativa do Brasil, de suas  

Disposições Transitórias e Emendas Constitucionais
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CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES 
UNIDAS SOBRE MUDANÇA DO CLIMA

c	 Assinada em Nova York, em 9‑5‑1992. Aprovada por 
meio do Dec. Legislativo no 1, de 3‑2‑1994. O Gover‑
no brasileiro depositou o instrumento de ratificação 
da Convenção‑Quadro das Nações Unidas, em 28‑
2‑1994, passando a mesma a vigorar, para o Brasil, 
em 29‑5‑1994. Promulgada pelo Dec. no 2.652, de 
1o‑7‑1998.

As Partes desta Convenção, 
Reconhecendo que a mudança de clima da Terra 
e seus efeitos negativos são uma preocupação 
comum da humanidade, 
Preocupadas com que atividades humanas es-
tão aumentando substancialmente as concen-
trações atmosféricas de gases de efeito estufa, 
com que esse aumento de concentrações está 
intensificando o efeito estufa natural e com que 
disso resulte, em média, aquecimento adicional 
da superfície e da atmosfera da Terra e com que 
isso possa afetar negativamente os ecossistemas 
naturais e a humanidade, 
Observando que a maior parcela das emissões 
globais, históricas e atuais, de gases de efeito 
estufa é originária dos países desenvolvidos, 
que as emissões per capita dos países em de-
senvolvimento ainda são relativamente baixas 
e que a parcela de emissões globais originárias 
dos países em desenvolvimento crescerá para 
que eles possam satisfazer suas necessidades 
sociais e de desenvolvimento, 
Cientes do papel e da importância dos sumidou-
ros e reservatórios de gases de efeito estufa nos 
ecossistemas terrestres e marinhos, 
Observando que as previsões relativas à mu-
dança do clima caracterizam-se por muitas in-
certezas, particularmente no que se refere a 
sua evolução no tempo, magnitude e padrões 
regionais, 
Reconhecendo que a natureza global da mu-
dança do clima requer a maior cooperação pos-
sível de todos os países e sua participação em 
uma resposta internacional efetiva e apropria-
da, conforme suas responsabilidades comuns 
mas diferenciadas e respectivas capacidades e 
condições sociais e econômicas, 
Lembrando as disposições pertinentes da Decla-
ração da Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente Humano, adotada em Estocol-
mo em 16 de junho de 1972, 
Lembrando também que os Estados, em con-
formidade com a Carta das Nações Unidas e 
com os princípios do Direito Internacional, têm 
o direito soberano de explorar seus próprios re-
cursos segundo suas políticas ambientais e de 
desenvolvimento e a responsabilidade de asse-
gurar que atividades sob sua jurisdição ou con-
trole não causem dano ao meio ambiente de 
outros Estados ou de áreas além dos limites da 
jurisdição nacional, 
Reafirmando o princípio da soberania dos Esta-
dos na cooperação internacional para enfrentar 
a mudança do clima, 
Reconhecendo que os Estados devem elaborar 
legislação ambiental eficaz, que as normas am-
bientais, objetivos administrativos e priorida-
des devem refletir o contexto ambiental e de 
desenvolvimento aos quais se aplicam e que as 
normas aplicadas por alguns países podem ser 
inadequadas e implicar custos econômicos e 
sociais injustificados para outros países, parti-
cularmente para os países em desenvolvimento, 
Lembrando os dispositivos da Resolução 44/228 
da Assembleia-Geral, de 22 de dezembro de 
1989, sobre a Conferência das Nações Unidas 
Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, e as 
Resoluções 43/53 de 6 de dezembro de 1988, 
44/207 de 22 de dezembro de 1989, 45/212 
de 21 de dezembro de 1990 e 46/169 de 19 de 
dezembro de 1991 sobre a proteção do clima 
mundial para as gerações presentes e futuras 
da humanidade, 
Lembrando também as disposições da Resolu-
ção 44/206 da Assembleia-Geral, de 22 de de-
zembro de 1989, sobre os possíveis efeitos ne-
gativos da elevação do nível do mar sobre ilhas 
e zonas costeiras, especialmente zonas costeiras 
de baixa altitude, e as disposições pertinentes 
da Resolução 44/172 da Assembleia-Geral, de 
19 de dezembro de 1989, sobre a execução do 
Plano de Ação de Combate à Desertificação, 
Lembrando ainda a Convenção de Viena sobre 
a Proteção da Camada de Ozônio, de 1985, e 
o Protocolo de Montreal sobre Substâncias que 
Destroem a Camada de Ozônio, de 1987, con-
forme ajustado e emendado em 29 de junho 
de 1990, 

DIREITO INTERNACIONAL AMBIENTAL
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238 Convenção sobre Diversidade Biológica

dos os direitos sobre tais recursos e tecnologias, 
e mediante financiamento adequado. 
c	 Lei no  13.123, de 20‑5‑2015 (Marco Legal da 

Biodiversidade).

artIgo 2o

Utilização de termos
Para os propósitos desta Convenção: 
“Área protegida” significa uma área definida 
geograficamente que é destinada, ou regula-
mentada, e administrada para alcançar objeti-
vos específicos de conservação. 
“Biotecnologia” significa qualquer aplicação 
tecnológica que utilize sistemas biológicos, or-
ganismos vivos, ou seus derivados, para fabricar 
ou modificar produtos ou processos para utili-
zação específica. 
“Condições in-situ” significa as condições em 
que recursos genéticos existem em ecossistemas 
e habitats naturais e, no caso de espécies domes-
ticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham 
desenvolvido suas propriedades características. 
“Conservação ex-situ” significa a conservação 
de componentes da diversidade biológica fora 
de seus habitats naturais. 
“Conservação in-situ” significa a conservação 
de ecossistemas e habitats naturais e a manu-
tenção e recuperação de populações viáveis de 
espécies em seus meios naturais e, no caso de 
espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios 
onde tenham desenvolvido suas propriedades 
características. 
“Diversidade biológica” significa a variabilida-
de de organismos vivos de todas as origens, 
compreendendo, dentre outros, os ecossiste-
mas terrestres, marinhos e outros ecossistemas 
aquáticos e os complexos ecológicos de que 
fazem parte; compreendendo ainda a diversi-
dade dentro de espécies, entre espécies e de 
ecossistemas. 
“Ecossistema” significa um complexo dinâ-
mico de comunidades vegetais, animais e de 
micro-organismos e o seu meio inorgânico que 
interagem como uma unidade funcional. 
“Espécie domesticada ou cultivada” significa 
espécie em cujo processo de evolução influiu 
o ser humano para atender suas necessidades. 
“Habitat” significa o lugar ou tipo de local 
onde um organismo ou população ocorre 
naturalmente. 

“Material genético” significa todo material 
de origem vegetal, animal, microbiana ou 
outra que contenha unidades funcionais de 
hereditariedade. 
“Organização regional de integração econômi-
ca” significa uma organização constituída de 
Estados soberanos de uma determinada região, 
a que os Estados-membros transferiram compe-
tência em relação a assuntos regidos por esta 
Convenção, e que foi devidamente autorizada, 
conforme seus procedimentos internos, a assi-
nar, ratificar, aceitar, aprovar a mesma e a ela 
aderir. 
“País de origem de recursos genéticos” significa 
o país que possui esses recursos genéticos em 
condições in-situ. 
“País provedor de recursos genéticos” significa 
o país que provê recursos genéticos coletados 
de fontes in-situ, incluindo populações de es-
pécies domesticadas e silvestres, ou obtidas de 
fontes ex-situ, que possam ou não ter sido ori-
ginados nesse país. 
“Recursos biológicos” compreende recursos 
genéticos, organismos ou partes destes, popu-
lações, ou qualquer outro componente biótico 
de ecossistemas, de real ou potencial utilidade 
ou valor para a humanidade. 
“Recursos genéticos” significa material genéti-
co de valor real ou potencial. 
“Tecnologia” inclui bioteconologia. 
“Utilização sustentável” significa a utilização de 
componentes da diversidade biológica de modo 
e em ritmo tais que não levem, no longo prazo, 
à diminuição da diversidade biológica, manten-
do assim seu potencial para atender as neces-
sidades e aspirações das gerações presentes e 
futuras. 

artIgo 3o

Princípio
Os Estados, em conformidade com a Carta das 
Nações Unidas e com os princípios de Direito 
internacional, têm o direito soberano de explo-
rar seus próprios recursos segundo suas políticas 
ambientais, e a responsabilidade de assegurar 
que atividades sob sua jurisdição ou controle 
não causem dano ao meio ambiente de outros 
Estados ou de áreas além dos limites da jurisdi-
ção nacional. 
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256 Projeto de Artigos sobre Prevenção de Danos Transfronteiriços Resultantes de Atividades Perigosas

possam ser afetados, pelo incidente dos pos-
síveis efeitos do dano transfronteiriço;

b) o Estado de origem, com a devida participa-
ção do operador, deve assegurar que medi-
das de resposta apropriadas sejam tomadas 
e deve, para isso, se basear nas mais con-
fiáveis informações científicas e tecnologias 
disponíveis;

c) o Estado de origem também deve, quando 
apropriado, consultar e procurar a coopera-
ção de todos os Estados afetados, ou que 
possam ser afetados, para mitigar os efei-
tos do dano transfronteiriço, e, se possível, 
eliminá-lo;

d) os Estados afetados, ou que possam ser afe-
tados pelo dano transfronteiriço, devem to-
mar tomas as medidas possíveis para mitigar 
e, se possível, eliminar os efeitos de tal dano;

e) os Estados envolvidos devem, quando apro-
priado, procurar a assistência das organiza-
ções internacionais competentes e outros Es-
tados, em termos e condições mutuamente 
consentidos.

prInCípIo 6
Remédios internacionais e nacionais

1. Os Estados devem atribuir aos seus órgãos 
judiciais e administrativos a adequada compe-
tência e jurisdição, e devem disponibilizar remé-
dios imediatos, adequados e efetivos em caso 
de dano transfronteiriço causado por atividades 
de risco ambiental em seus territórios ou sob 
sua jurisdição ou controle.

2. Vítimas de dano transfronteiriço devem ter 
acesso, no Estado de origem, a remédios que se-
jam tão imediatos, adequados e efetivos quan-
to os disponíveis às vítimas que tenham sofrido 
danos, relativos ao mesmo incidente, no Estado 
onde o dano ocorreu.

3. Os parágrafos 1 e 2 não prejudicam o direito 
das vítimas de procurar remédios além daqueles 
disponíveis no Estado de origem.

4. Os Estados podem oferecer recurso a proce-
dimentos internacionais de resolução de ações 
judiciais que sejam efetivos e que requeiram 
despesas mínimas.

5. Os Estados devem garantir o devido acesso 
a informações relevantes para a obtenção de 
remédios, incluindo pedidos de compensação.

prInCípIo 7
Desenvolvimento de regimes 

internacionais específicos
1. Quando acordos específicos globais, regio-
nais ou bilaterais referentes a determinadas 
categorias de atividades de risco ambiental 
proporcionarem soluções efetivas relativas à 
compensação, medidas de resposta e remédios 
internacionais e nacionais, todos os esforços 
devem ser direcionados para que esses acordos 
específicos sejam concluídos.
2. Tais acordos devem, quando apropriado, 
conter mecanismos para que os fundos finan-
ceiros da indústria e/ou do Estado possam dis-
ponibilizar compensação suplementar, caso os 
fundos financeiros do operador, incluindo medi-
das financeiras de segurança, sejam insuficien-
tes para cobrir o dano causado pelo incidente. 
Quaisquer destes fundos podem ser criados 
para suplementar ou substituir fundos indus-
triais nacionais.

prInCípIo 8
Implementação

1. Cada Estado deve adotar as medidas legisla-
tivas, regulatórias e administrativas necessárias 
para a implementação dos princípios do presen-
te projeto.
2. Os princípios do presente projeto e as me-
didas adotadas para sua implementação serão 
aplicados sem que haja qualquer tipo de discri-
minação, tal como a baseada na nacionalidade, 
domicílio ou residência.
3. Os Estados devem cooperar uns com os ou-
tros para implementar este projeto.

PROJETO DE ARTIGOS SOBRE  
PREVENÇÃO DE DANOS 

TRANSFRONTEIRIÇOS RESULTANTES  
DE ATIVIDADES PERIGOSAS

c	 Texto adotado pela Comissão de Direito Internacional 
das Nações Unidas em sua 53a sessão, em 2001.

Tradução de Mariana Ferreira da Silva
Revisão de Aziz Tuffi Saliba

Preâmbulo
Os Estados-Partes,
Considerando o artigo 13, parágrafo 1 (a), da 
Carta das Nações Unidas, que estabelece que a 
Assembleia-Geral iniciará estudos e fará reco-
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mente fixadas pelas constituições políticas dos 
Estados-Partes ou pelas leis de acordo com elas 
promulgadas.
c	 Art. 5o, LXI, da CF.

3. Ninguém pode ser submetido a detenção ou 
encarceramento arbitrários.
4. Toda pessoa detida ou retida deve ser infor-
mada das razões da sua detenção e notificada, 
sem demora, da acusação ou acusações formu-
ladas contra ela.
5. Toda pessoa detida ou retida deve ser condu-
zida, sem demora, à presença de um juiz ou ou-
tra autoridade autorizada pela lei a exercer fun-
ções judiciais e tem direito a ser julgada dentro 
de um prazo razoável ou a ser posta em liber-
dade, sem prejuízo de que prossiga o processo. 
Sua liberdade pode ser condicionada a garantias 
que assegurem o seu comparecimento em juízo.
c	 Art. 5o, LXXVIII, da CF.

6. Toda pessoa privada da liberdade tem direito 
a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a 
fim de que este decida, sem demora, sobre a 
legalidade de sua prisão ou detenção e ordene 
sua soltura se a prisão ou a detenção forem ile-
gais. Nos Estados-Partes cujas leis preveem que 
toda pessoa que se vir ameaçada de ser privada 
de sua liberdade tem direito a recorrer a um juiz 
ou tribunal competente a fim de que este deci-
da sobre a legalidade de tal ameaça, tal recurso 
não pode ser restringido nem abolido. O recurso 
pode ser interposto pela própria pessoa ou por 
outra pessoa.
c	 Art. 5o, LXV, da CF.

7. Ninguém deve ser detido por dívidas. Este 
princípio não limita os mandados de autoridade 
judiciária competente expedidos em virtude de 
inadimplemento de obrigação alimentar.
c	 Art. 5o, LXVII, da CF.
c	 Art. 11 do Dec. no 592, de 6‑7‑1992, que promulga o 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.
c	 Súm. Vinc. no 25 do STF.
c	 Súmulas nos 304, 305 e 419 do STJ.

artIgo 8o

Garantias Judiciais
1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com 
as devidas garantias e dentro de um prazo ra-
zoável, por um juiz ou tribunal competente, 
independente e imparcial, estabelecido ante-
riormente por lei, na apuração de qualquer acu-
sação penal formulada contra ela, ou para que 

se determinem seus direitos ou obrigações de 
natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer 
outra natureza.
c	 Art. 5o, LIII, da CF.

2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a 
que se presuma sua inocência enquanto não se 
comprove legalmente sua culpa. Durante o pro-
cesso, toda pessoa tem direito, em plena igual-
dade, às seguintes garantias mínimas:
c	 Art. 5o, LVII, da CF.
c	 Súm. no 444 do STJ.

a) direito do acusado de ser assistido gratui-
tamente por tradutor ou intérprete, se não 
compreender ou não falar o idioma do juízo 
ou tribunal;

b) comunicação prévia e pormenorizada ao 
acusado da acusação formulada;

c) concessão ao acusado do tempo e dos meios 
adequados para a preparação de sua defesa;

d) direito do acusado de defender-se pessoal-
mente ou de ser assistido por um defensor de 
sua escolha e de comunicar-se, livremente e 
em particular, com seu defensor;

e) direito irrenunciável de ser assistido por um 
defensor proporcionado pelo Estado, remu-
nerado ou não, segundo a legislação interna, 
se o acusado não se defender ele próprio, 
nem nomear defensor dentro do prazo esta-
belecido pela lei;

c	 Art. 5o, LXXIV, da CF.

f) direito da defesa de inquirir as testemunhas 
presentes no Tribunal e de obter o compare-
cimento, como testemunhas ou peritos, de 
outras pessoas que possam lançar luz sobre 
os fatos;

g) direito de não ser obrigado a depor contra si 
mesma, nem a declarar-se culpada; e

c	 Art. 5o, LXIII, da CF.

h) direito de recorrer da sentença para juiz ou 
tribunal superior.

3. A confissão do acusado só é válida se feita 
sem coação de nenhuma natureza.
c	 Art. 1o, I, a, da Lei no 9.455, de 7‑4‑1997 (Lei dos Cri‑

mes de Tortura).

4. O acusado absolvido por sentença passada 
em julgado não poderá ser submetido a novo 
processo pelos mesmos fatos.
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ções ou confissões; de castigá-la por ato que 
ela ou terceira pessoa tenha cometido ou seja 
suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir 
esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer 
motivo baseado em discriminação de qualquer 
natureza; quando tais dores ou sofrimentos são 
infligidos por um funcionário público ou outra 
pessoa no exercício de funções públicas, ou por 
sua instigação, ou com o seu consentimento ou 
aquiescência. Não se considerará como tortura 
as dores ou sofrimentos que sejam consequên-
cia unicamente de sanções legítimas, ou que se-
jam inerentes a tais sanções ou delas decorram.
2. O presente artigo não será interpretado de 
maneira a restringir qualquer instrumento inter-
nacional ou legislação nacional que contenha 
ou possa conter dispositivos de alcance mais 
amplo.

artIgo 2o

1. Cada Estado tomará medidas eficazes de ca-
ráter legislativo, administrativo, judicial ou de 
outra natureza, a fim de impedir a prática de 
atos de tortura em qualquer território sob sua 
jurisdição.
2. Em nenhum caso poderão invocar-se circuns-
tâncias excepcionais, como ameaça ou estado 
de guerra, instabilidade política interna ou qual-
quer outra emergência pública, como justifica-
ção para a tortura.
3. A ordem de um funcionário superior ou de 
uma autoridade pública não poderá ser invoca-
da como justificação para a tortura.

artIgo 3o

1. Nenhum Estado-Parte procederá à expulsão, 
devolução ou extradição de uma pessoa para 
outro Estado, quando houver razões substan-
ciais para crer que a mesma corre perigo de ali 
ser submetida a tortura.
2. A fim de determinar a existência de tais ra-
zões, as autoridades competentes levarão em 
conta todas as considerações pertinentes, inclu-
sive, se for o caso, a existência, no Estado em 
questão, de um quadro de violações sistemáti-
cas, graves e maciças de direitos humanos.

artIgo 4o

1. Cada Estado-Parte assegurará que todos os 
atos de tortura sejam considerados crimes se-
gundo a sua legislação penal. O mesmo apli-
car-se-á à tentativa de tortura e a todo ato de 
qualquer pessoa que constitua cumplicidade ou 
participação na tortura.

2. Cada Estado-Parte punirá esses crimes com 
penas adequadas que levem em conta a sua 
gravidade.

artIgo 5o

1. Cada Estado-Parte tomará as medidas ne-
cessárias para estabelecer sua jurisdição sobre 
os crimes previstos no artigo 4o, nos seguintes 
casos:
a) quando os crimes tenham sido cometidos 

em qualquer território sob sua jurisdição ou 
a bordo de navio ou aeronave registrada no 
Estado em questão; 

b) quando o suposto autor for nacional do Es-
tado em questão; 

c) quando a vítima for nacional do Estado em 
questão e este o considerar apropriado. 

2. Cada Estado-Parte tomará também as medi-
das necessárias para estabelecer sua jurisdição 
sobre tais crimes, nos casos em que o suposto 
autor se encontre em qualquer território sob sua 
jurisdição e o Estado não o extradite, de acor-
do com o artigo 8o, para qualquer dos Estados 
mencionados no parágrafo 1 do presente artigo.
3. Esta Convenção não exclui qualquer jurisdi-
ção criminal exercida de acordo com o direito 
interno.

artIgo 6o

1. Todo Estado-Parte em cujo território se en-
contre uma pessoa suspeita de ter cometido 
qualquer dos crimes mencionados no artigo 4o, 
se considerar, após o exame das informações de 
que dispõe, que as circunstâncias o justificam, 
procederá à detenção de tal pessoa ou tomará 
outras medidas legais para assegurar sua pre-
sença. A detenção e outras medidas legais serão 
tomadas de acordo com a lei do Estado, mas vi-
gorarão apenas pelo tempo necessário ao início 
do processo penal ou de extradição.
2. O Estado em questão procederá imediata-
mente a uma investigação preliminar dos fatos.
3. Qualquer pessoa detida de acordo com o 
parágrafo 1 terá asseguradas facilidades para 
comunicar-se imediatamente com o represen-
tante mais próximo do Estado de que é nacional 
ou, se for apátrida, com o representante de sua 
residência habitual.
4. Quando o Estado, em virtude deste artigo, 
houver detido uma pessoa, notificará imedia-
tamente os Estados mencionados no artigo 5o, 
parágrafo 1, sobre tal detenção e sobre as cir-
cunstâncias que a justificam. O Estado que pro-
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sobre lavagem de dinheiro e financiamento 
do terrorismo. Cada Estado-Parte deverá in-
formar o Secretário-Geral da Organização 
dos Estados Americanos sobre a autoridade 
designada como sua unidade de inteligência 
financeira.

2. Para a aplicação do parágrafo 1 deste arti-
go, os Estados-Partes utilizarão como diretrizes 
as recomendações desenvolvidas por entidades 
regionais ou internacionais especializadas, em 
particular, o Grupo de Ação Financeira (GAFI) e, 
quando for cabível, a Comissão Interamericana 
para o Controle do Abuso de Drogas (CICAD), o 
Grupo de Ação Financeira do Caribe (GAFIC) e 
o Grupo de Ação Financeira da América do Sul 
(GAFISUD).

artIgo 5
Embargo e confisco de fundos ou outros 

bens
1. Cada Estado-Parte, em conformidade com os 
procedimentos estabelecidos em sua legislação 
interna, adotará as medidas necessárias para 
identificar, congelar, embargar e, se for o caso, 
confiscar fundos ou outros bens que sejam pro-
duto da comissão ou tenham como propósito 
financiar ou tenham facilitado ou financiado a 
comissão de qualquer dos delitos estabelecidos 
nos instrumentos internacionais enumerados no 
Artigo 2 desta Convenção.
2. As medidas a que se refere o parágrafo 1 
serão aplicáveis aos delitos cometidos tanto 
dentro como fora da jurisdição do Estado-Parte.

artIgo 6
Delitos prévios da lavagem de dinheiro

1. Cada Estado-Parte tomará as medidas neces-
sárias para assegurar que sua legislação penal 
relativa ao delito da lavagem de dinheiro inclua 
como delitos prévios da lavagem de dinheiro 
os delitos estabelecidos nos instrumentos in-
ternacionais enumerados no Artigo 2 desta 
Convenção.
2. Os delitos prévios da lavagem de dinheiro a 
que se refere o parágrafo 1 incluirão aqueles 
cometidos tanto dentro como fora da jurisdição 
do Estado-Parte.

artIgo 7
Cooperação no âmbito fronteiriço

1. Os Estados-Partes, em conformidade com 
seus respectivos regimes jurídicos e adminis-
trativos internos, promoverão a cooperação e o 
intercâmbio de informações com o objetivo de 

aperfeiçoar as medidas de controle fronteiriço e 
aduaneiro para detectar e prevenir a circulação 
internacional de terroristas e o tráfico de armas 
ou outros materiais destinados a apoiar ativida-
des terroristas.
2. Neste sentido, promoverão a cooperação e 
o intercâmbio de informações para aperfeiçoar 
seus controles de emissão dos documentos de 
viagem e identidade e evitar sua falsificação, 
adulteração ou utilização fraudulenta.
3. Essas medidas serão levadas a cabo sem pre-
juízo dos compromissos internacionais aplicá-
veis ao livre movimento de pessoas e à facilita-
ção do comércio.

artIgo 8
Cooperação entre autoridades 

competentes para aplicação da lei
Os Estados-Partes colaborarão estreitamente, 
de acordo com seus respectivos ordenamentos 
legais e administrativos internos, a fim de for-
talecer a efetiva aplicação da lei e combater os 
delitos estabelecidos nos instrumentos interna-
cionais enumerados no Artigo 2. Neste sentido, 
estabelecerão e aperfeiçoarão, se necessário, os 
canais de comunicação entre suas autoridades 
competentes, a fim de facilitar o intercâmbio 
seguro e rápido de informações sobre todos os 
aspectos dos delitos estabelecidos nos instru-
mentos internacionais enumerados no Artigo 2 
desta Convenção.

artIgo 9
Assistência judiciária mútua

Os Estados-Partes prestar-se-ão mutuamente 
a mais ampla e expedita assistência judiciária 
possível com relação à prevenção, investigação 
e processo dos delitos estabelecidos nos instru-
mentos internacionais enumerados no Artigo 
2 e dos processos a eles relativos, em confor-
midade com os acordos internacionais aplicá-
veis em vigor. Na ausência de tais acordos, os 
Estados-Partes prestar-se-ão essa assistência de 
maneira expedita em conformidade com sua le-
gislação interna.

artIgo 10
Translado de pessoas sob custódia

1. A pessoa que se encontrar detida ou cum-
prindo pena em um Estado-Parte e cuja presen-
ça seja solicitada em outro Estado-Parte para 
fins de prestar testemunho, ou de identificação, 
ou para ajudar na obtenção de provas necessá-
rias para a investigação ou o processo de delitos 
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Os Estados-Partes que não sujeitarem a extradi-
ção à existência de um tratado reconhecerão es-
ses delitos como casos de extradição entre eles, 
respeitando as condições exigidas pelo direito 
do Estado requerido.
Não se concederá a extradição nem se proce-
derá à devolução da pessoa requerida quando 
houver suspeita fundada de que corre perigo 
sua vida, de que será submetida à tortura, tra-
tamento cruel, desumano ou degradante, ou de 
que será julgada por tribunais de exceção ou ad 
hoc, no Estado requerente.

artIgo 14
Quando um Estado-Parte não conceder a ex-
tradição, submeterá o caso às suas autoridades 
competentes, como se o delito houvesse sido 
cometido no âmbito de sua jurisdição, para fins 
de investigação e, quando for cabível, de ação 
penal, de conformidade com sua legislação na-
cional. A decisão tomada por essas autoridades 
será comunicada ao Estado que houver solicita-
do a extradição.

artIgo 15
Nada do disposto nesta Convenção poderá ser 
interpretado como limitação do direito de asilo, 
quando for cabível, nem como modificação das 
obrigações dos Estados-Partes em matéria de 
extradição.

artIgo 16
Esta Convenção deixa a salvo o disposto pela 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 
por outras convenções sobre a matéria e pelo 
Estatuto da Comissão Interamericana de Direi-
tos Humanos com relação ao delito de tortura.

artIgo 17
Os Estados-Partes comprometem-se a informar 
a Comissão Interamericana de Direitos Huma-
nos sobre as medidas legislativas, judiciais, ad-
ministrativas e de outra natureza que adotarem 
em aplicação desta Convenção.
De conformidade com suas atribuições, a Co-
missão Interamericana de Direitos Humanos 
procurará analisar, em seu relatório anual, a si-
tuação prevalecente nos Estados membros da 
Organização dos Estados Americanos, no que 
diz respeito à prevenção e supressão da tortura.

artIgo 18
Esta Convenção estará aberta à assinatura dos 
Estados membros da Organização dos Estados 
Americanos.

artIgo 19
Esta Convenção estará sujeita a ratificação. Os 
instrumentos de ratificação serão depositados 
na Secretaria-Geral da Organização dos Estados 
Americanos.

artIgo 20
Esta Convenção ficará aberta à adesão de qual-
quer outro Estado Americano. Os instrumentos 
de adesão serão depositados na Secretaria-Ge-
ral da Organização dos Estados Americanos.

artIgo 21
Os Estados-Partes poderão formular reservas 
a esta Convenção no momento de aprová-la, 
assiná-la, ratificá-la ou de a ela aderir, contanto 
que não sejam incompatíveis com o objeto e o 
fim da Convenção e versem sobre uma ou mais 
disposições específicas.

artIgo 22
Esta Convenção entrará em vigor no trigésimo 
dia a partir da data em que tenha sido depo-
sitado o segundo instrumento de ratificação. 
Para cada Estado que ratificar a Convenção ou 
a ela aderir depois de haver sido depositado o 
segundo instrumento de ratificação, a Conven-
ção entrará em vigor no trigésimo dia a partir da 
data em que esse Estado tenha depositado seu 
instrumento de ratificação ou de adesão.

artIgo 23
Esta Convenção vigorará indefinidamente, mas 
qualquer dos Estados-Partes poderá denun-
ciá-la. O instrumento de denúncia será depo-
sitado na Secretaria-Geral da Organização dos 
Estados Americanos. Transcorrido um ano, con-
tado a partir da data em depósito do instrumen-
to de denúncia, a Convenção cessará em seus 
efeitos para o Estado denunciante, ficando sub-
sistente para os demais Estados-Partes.

artIgo 24
O instrumento original desta Convenção, cujos 
textos em português, espanhol, francês e inglês 
são igualmente autênticos, será depositado na 
Secretaria-Geral da Organização dos Estados 
Americanos, que enviará cópia autenticada do 
seu texto para registro e publicação à Secretaria 
das Nações Unidas, de conformidade com o ar-
tigo 102o da Carta das Nações Unidas. A Secre-
taria-Geral da Organização dos Estados Ame-
ricanos comunicará aos Estados membros da 
referida Organização e aos Estados que tenham 
aderido à Convenção as assinaturas e os depó-

 INTER - 16ª ed-2022.indb   290 INTER - 16ª ed-2022.indb   290 08/02/2022   18:3908/02/2022   18:39



291

D
ir

ei
to

s 
H

um
an

os

Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio

sitos de instrumentos de ratificação, adesão e 
denúncia, bem como as reservas que houver.

CONVENÇÃO PARA A PREVENÇÃO E  
REPRESSÃO DO CRIME DE GENOCÍDIO

c	 Aprovada e proposta para assinatura e ratificação ou 
adesão pela Res. 260 A (III) da Assembleia‑Geral das 
Nações Unidas, de 9‑12‑1948. Entrada em vigor na 
ordem internacional a 12‑1‑1951, em conformidade 
com o artigo XIII. Aprovada pelo Dec. Legislativo no 2, 
de 11‑4‑1951. O instrumento brasileiro de ratifica‑
ção foi depositado no Secretariado Geral da Organi‑
zação das Nações Unidas, em Lake Sucess, Nova York, 
a 15‑4‑1952. Promulgada pelo Dec. no 30.822, de 
6‑5‑1952. 

As Partes Contratantes:
Considerando que a Assembleia-Geral da Orga-
nização das Nações Unidas, na sua Resolução 
no 96 (I), de 11 de dezembro de 1946, declarou 
que o genocídio é um crime de direito dos po-
vos, que está em contradição com o espírito e os 
fins das Nações Unidas e é condenado por todo 
o mundo civilizado;
Reconhecendo que em todos os períodos da 
história o genocídio causou grandes perdas à 
humanidade;
Convencidas de que, para libertar a humanida-
de de um flagelo tão odioso, é necessária a coo-
peração internacional;
Acordam no seguinte: 

artIgo I
As Partes Contratantes confirmam que o geno-
cídio, seja cometido em tempo de paz ou em 
tempo de guerra, é um crime do direito dos po-
vos, que desde já se comprometem a prevenir 
e a punir. 

artIgo II
Na presente Convenção, entende-se por geno-
cídio os atos abaixo indicados, cometidos com 
a intenção de destruir, no todo ou em parte, 
um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, 
tais como: 
a) assassinato de membros do grupo; 
b) atentado grave à integridade física e mental 

de membros do grupo; 
c) submissão deliberada do grupo a condições 

de existência que acarretarão a sua destrui-
ção física, total ou parcial; 

d) medidas destinadas a impedir os nascimen-
tos no seio do grupo; 

e) transferência forçada das crianças do grupo 
para outro grupo.

artIgo III
Serão punidos os seguintes atos: 
a) o genocídio; 
b) o acordo com vista a cometer genocídio; 
c) o incitamento, direto e público, ao genocídio; 
d) a tentativa de genocídio; 
e) a cumplicidade no genocídio.

artIgo IV
As pessoas que tenham cometido genocídio ou 
qualquer dos outros atos enumerados no artigo 
III serão punidas, quer sejam governantes, fun-
cionários ou particulares. 

artIgo V
As Partes Contratantes obrigam-se a adotar, de 
acordo com as suas Constituições respectivas, 
as medidas legislativas necessárias para asse-
gurar a aplicação das disposições da presente 
Convenção e, especialmente, a prever sanções 
penais eficazes que recaiam sobre as pessoas 
culpadas de genocídio ou de qualquer dos atos 
enumerados no artigo III.

artIgo VI
As pessoas acusadas de genocídio ou de qual-
quer dos outros atos enumerados no artigo III 
serão julgadas pelos tribunais competentes do 
Estado em cujo território o ato foi cometido ou 
pelo tribunal criminal internacional que tiver 
competência quanto às Partes Contratantes que 
tenham reconhecido a sua jurisdição. 

artIgo VII
O genocídio e os outros atos enumerados no ar-
tigo III não serão considerados crimes políticos, 
para efeitos de extradição.
Em tal caso, as Partes Contratantes obrigam-se 
a conceder a extradição de acordo com a sua 
legislação e com os tratados em vigor. 

artIgo VIII
As Partes Contratantes podem recorrer aos ór-
gãos competentes da Organização das Nações 
Unidas para que estes, de acordo com a Carta 
das Nações Unidas, tomem as medidas que jul-
guem apropriadas para a prevenção e repressão 
dos atos de genocídio ou dos outros atos enu-
merados no artigo III. 

artIgo IX
Os diferendos entre as Partes Contratantes re-
lativos à interpretação, aplicação ou execução 
da presente Convenção, incluindo os diferendos 
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b) adotar medidas adequadas, legislativas e de 
outro caráter; com as sanções cabíveis e que 
proíbam toda discriminação contra a mulher;

c) estabelecer a proteção jurídica dos direitos 
da mulher numa base de igualdade com os 
do homem e garantir, por meio dos tribunais 
nacionais competentes e de outras institui-
ções públicas, a proteção efetiva da mulher 
contra todo ato de discriminação;

d) abster-se de incorrer em todo ato ou práti-
ca de discriminação contra a mulher e ze-
lar para que as autoridades e instituições 
públicas atuem em conformidade com esta 
obrigação;

e) tomar as medidas apropriadas para eliminar a 
discriminação contra a mulher praticada por 
qualquer pessoa, organização ou empresa;

f) adotar todas as medidas adequadas, inclu-
sive de caráter legislativo, para modificar ou 
derrogar leis, regulamentos, usos e práti-
cas que constituam discriminação contra a 
mulher;

g) derrogar todas as disposições penais nacio-
nais que constituam discriminação contra a 
mulher.

artIgo 3o

Os Estados-Partes tomarão, em todas as esfe-
ras e, em particular, nas esferas política, social, 
econômica e cultural, todas as medidas apro-
priadas, inclusive de caráter legislativo, para as-
segurar o pleno desenvolvimento e progresso da 
mulher, com o objetivo de garantir-lhe o exer-
cício e gozo dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais em igualdade de condições com 
o homem.

artIgo 4o

1. A adoção pelos Estados-Partes de medidas 
especiais de caráter temporário destinadas a 
acelerar a igualdade de fato entre o homem e 
a mulher não se considerará discriminação na 
forma definida nesta Convenção, mas de ne-
nhuma maneira implicará, como consequência, 
a manutenção de normas desiguais ou separa-
das; essas medidas cessarão quando os objeti-
vos de igualdade de oportunidade e tratamento 
houverem sido alcançados.
2. A adoção pelos Estados-Partes de medidas 
especiais, inclusive as contidas na presente Con-
venção, destinadas a proteger a maternidade, 
não se considerará discriminatória.

artIgo 5o

Os Estados-Partes tornarão todas as medidas 
apropriadas para:
a) modificar os padrões sócio-culturais de con-

duta de homens e mulheres, com vistas a 
alcançar a eliminação dos preconceitos e 
práticas consuetudinárias e de qualquer ou-
tra índole que estejam baseados na ideia da 
inferioridade ou superioridade de qualquer 
dos sexos ou em funções estereotipadas de 
homens e mulheres.

b) garantir que a educação familiar inclua uma 
compreensão adequada da maternidade 
como função social e o reconhecimento da 
responsabilidade comum de homens e mu-
lheres no que diz respeito à educação e ao 
desenvolvimento de seus filhos, entenden-
do-se que o interesse dos filhos constituirá a 
consideração primordial em todos os casos.

artIgo 6o

Os Estados-Partes tomarão todas as medidas 
apropriadas, inclusive de caráter legislativo, 
para suprimir todas as formas de tráfico de mu-
lheres e exploração da prostituição da mulher.
c	 A Lei no 11.106, de 28‑3‑2005, alterou o tipo penal 

“tráfico de mulheres” para “tráfico internacional de 
pessoas”.

parte II
artIgo 7o

Os Estados-Partes tomarão todas as medidas 
apropriadas para eliminar a discriminação con-
tra a mulher na vida política e pública do país 
e, em particular, garantirão, em igualdade de 
condições com os homens, o direito a:
a) votar em todas as eleições e referenda públi-

cos e ser elegível para todos os órgãos cujos 
membros sejam objeto de eleições públicas;

b) participar na formulação de políticas gover-
namentais e na execução destas, e ocupar 
cargos públicos e exercer todas as funções 
públicas em todos os planos governamentais;

c) participar em organizações e associações não 
governamentais que se ocupem da vida pú-
blica e política do país.

artIgo 8o

Os Estados-Partes tomarão todas as medidas 
apropriadas para garantir, à mulher, em igual-
dade de condições com o homem e sem discri-
minação alguma, a oportunidade de representar 
seu governo no plano internacional e de partici-
par no trabalho das organizações internacionais.
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parte da missão diplomática asilante, da quali-
dade de asilado. Durante o mencionado trânsito 
o asilado ficará sob a proteção do Estado que 
concede o Asilo”. Finalmente, faz reserva à Se-
gunda alínea do Artigo XX, pois o Governo do 
Uruguai, entende que tôdas as pessoas, qual-
quer que seja seu sexo, nacionalidade, opinião 
ou religião, gozam do direito de asilo.

REPÚBLICA DOMINICANA
A República Dominicana assina a Convenção 
anterior com as reservas seguintes:
Primeira: A República Dominicana não aceita as 
disposições contidas nos Artigos VII e seguintes 
no que concerne à classificação uniltateral da 
urgência pelo Estado asilante; e
Segunda: As disposições desta Convenção, não 
são aplicáveis, por conseguinte, no que concer-
ne à República Dominicana, às controvérsias 
que possam surgir entre o Estado asilante, e 
que se refiram concretamente à falta de serie-
dade ou inexistência de uma ação de verdadeira 
perseguição contra o asilado da parte das auto-
ridades locais.

HONDURAS
A Delegação de Honduras assina a Convenção 
sobre Asilo Diplomático com as reservas perti-
nentes aos artigos que se oponham à Constitui-
ção e às leis vigentes da República de Honduras.
EM FÉ DO QUE, os Plenipotenciários abaixo as-
sinados, apresentados seus plenos poderes que 
foram achados em boa e devida forma, firmam 
a presente Convenção em nome de seus go-
vernos, na cidade de Caracas, aos vinte e oito 
dias de março de mil novecentos e cinquenta e 
quatro.

CONVENÇÃO SOBRE ASILO TERRITORIAL
c	 Assinada em Caracas, a 28‑3‑1954, teve seu instru‑

mento de ratificação depositado pelo Brasil, junto à 
União Pan‑americana, a 14‑1‑1965. Aprovada pelo 
Dec. Legislativo no 34, de 20‑5‑1964, e promulgada 
pelo Dec. no 55.929, de 14‑4‑1965.

Os governos dos Estados Membros da Organiza-
ção dos Estados Americanos, desejosos de esta-
belecer uma Convenção sobre Asilo Territorial, 
convieram nos seguintes artigos:

artIgo I
Todo Estado tem direito, no exercício de sua so-
berania, de admitir dentro de seu território as 
pessoas que julgar conveniente, sem que, pelo 

exercício desse direito, nenhum outro Estado 
possa fazer qualquer reclamação.

artIgo II
O respeito que, segundo o Direito Internacio-
nal, se deve à jurisdição de cada Estado sobre os 
habitantes de seu território, deve-se igualmen-
te, sem nenhuma restrição à jurisdição que tem 
sobre as pessoas que nele entram, procedentes 
de um Estado, onde sejam perseguidas por suas 
crenças, opiniões e filiação política ou por atos 
que possam ser considerados delitos políticos.
Qualquer violação da soberania consistindo em 
atos de um governo ou de seus agentes contra a 
vida ou a segurança de uma pessoa, praticados 
em território de outro Estado, não se pode con-
siderar atenuada pelo fato de ter a perseguição 
começado fora de suas fronteiras ou de obede-
cer a motivos políticos ou a razões de Estado.

artIgo III
Nenhum Estado é obrigado a entregar a outro 
Estado ou a expulsar de seu território pessoas 
perseguidas por motivos ou delitos políticos.

artIgo IV
A extradição não se aplica, quando se trate de 
pessoas que, segundo a classificação do Estado 
suplicado, sejam perseguidas por delitos políti-
cos ou delitos comuns cometidos com fins po-
líticos, nem quando a extradição for solicitada 
obedecendo a motivos predominantemente 
políticos.

artIgo V
O fato de o ingresso de uma pessoa na juris-
dição territorial de um Estado se ter efetuado 
clandestina ou irregularmente não atinge as es-
tipulações desta Convenção.

artIgo VI
Sem prejuízo ao disposto nos artigos seguintes, 
nenhum Estado é obrigado a estabelecer em sua 
legislação ou em suas disposições ou atos ad-
ministrativos aplicáveis e estrangeiros, qualquer 
distinção motivada pelo único fato de se tratar 
de asilados ou refugiados políticos.

artIgo VII
A liberdade de expressão de pensamento, que o 
direito interno reconhece a todos os habitantes 
de um Estado, não pode ser motivo de recla-
mação por outro Estado, baseada em conceitos 
que contra este ou seu governo expressem pu-
blicamente os asilados ou refugiado, salvo no 
caso de tais conceitos constituírem propaganda 
sistemática por meio da qual se incite ao empre-
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acordes com a evolução de sua capacidade no 
exercício dos direitos reconhecidos na presente 
Convenção.

artIgo 6o

1. Os Estados-Partes reconhecem que toda 
criança tem o direito inerente à vida.
2. Os Estados-Partes assegurarão ao máximo a 
sobrevivência e o desenvolvimento da criança.

artIgo 7o

1. A criança será registrada imediatamente após 
seu nascimento e terá direito, desde o momento 
em que nasce, a um nome, a uma nacionalidade 
e, na medida do possível, a conhecer seus pais e 
a ser cuidada por eles.
2. Os Estados-Partes zelarão pela aplicação des-
ses direitos de acordo com sua legislação nacio-
nal e com as obrigações que tenham assumido 
em virtude dos instrumentos internacionais per-
tinentes, sobretudo se, de outro modo, a crian-
ça se tornaria apátrida.

artIgo 8o

1. Os Estados-Partes se comprometem a respei-
tar o direito da criança de preservar sua iden-
tidade, inclusive a nacionalidade, o nome e as 
relações familiares, de acordo com a lei, sem 
interferências ilícitas.
2. Quando uma criança se vir privada ilegal-
mente de algum ou de todos os elementos que 
configuram sua identidade, os Estados-Partes 
deverão prestar assistência e proteção adequa-
das com vistas a restabelecer rapidamente sua 
identidade.

artIgo 9o

1. Os Estados-Partes deverão zelar para que 
a criança não seja separada dos pais contra a 
vontade dos mesmos, exceto quando, sujeita 
à revisão judicial, as autoridades competentes 
determinarem, em conformidade com a lei e os 
procedimentos legais cabíveis, que tal separa-
ção é necessária ao interesse maior da criança. 
Tal determinação pode ser necessária em casos 
específicos, por exemplo, nos casos em que a 
criança sofre maus-tratos ou descuido por parte 
de seus pais ou quando estes vivem separados e 
uma decisão deve ser tomada a respeito do local 
da residência da criança.
2. Caso seja adotado qualquer procedimento 
em conformidade com o estipulado no parágra-
fo 1 do presente artigo, todas as Partes interes-
sadas terão a oportunidade de participar e de 
manifestar suas opiniões.

3. Os Estados-Partes respeitarão o direito da 
criança que esteja separada de um ou de ambos 
os pais de manter regularmente relações pes-
soais e contato direto com ambos, a menos que 
isso seja contrário ao interesse maior da criança.
4. Quando essa separação ocorrer em virtude 
de uma medida adotada por um Estado-Parte, 
tal como detenção, prisão, exílio, deportação 
ou morte (inclusive falecimento decorrente de 
qualquer causa enquanto a pessoa estiver sob 
a custódia do Estado) de um dos pais da crian-
ça, ou de ambos, ou da própria criança, o Esta-
do-Parte, quando solicitado, proporcionará aos 
pais, à criança ou, se for o caso, a outro familiar, 
informações básicas a respeito do paradeiro do 
familiar ou familiares ausentes, a não ser que tal 
procedimento seja prejudicial ao bem-estar da 
criança. Os Estados-Partes se certificarão, além 
disso, de que a apresentação de tal petição não 
acarrete, por si só, consequências adversas para 
a pessoa ou pessoas interessadas.

artIgo 10
1. De acordo com a obrigação dos Estados-Par-
tes estipulada no parágrafo 1 do artigo 9, toda 
solicitação apresentada por uma criança, ou 
por seus pais, para ingressar ou sair de um Esta-
do-Parte com vistas à reunião da família, deverá 
ser atendida pelos Estados-Partes de forma po-
sitiva, humanitária e rápida. Os Estados-Partes 
assegurarão, ainda, que a apresentação de tal 
solicitação não acarretará consequências adver-
sas para os solicitantes ou para seus familiares.
2. A criança cujos pais residam em Estados dife-
rentes terá o direito de manter, periodicamente, 
relações pessoais e contato direto com ambos, 
exceto em circunstâncias especiais. Para tanto, 
e de acordo com a obrigação assumida pelos 
Estados-Partes em virtude do parágrafo 2 do 
artigo 9, os Estados-Partes respeitarão o direito 
da criança e de seus pais de sair de qualquer 
país, inclusive do próprio, e de ingressar no seu 
próprio país. O direito de sair de qualquer país 
estará sujeito, apenas, às restrições determina-
das pela lei que sejam necessárias para proteger 
a segurança nacional, a ordem pública, a saúde 
ou a moral públicas ou os direitos e as liberda-
des de outras pessoas e que estejam acordes 
com os demais direitos reconhecidos pela pre-
sente Convenção.

artIgo 11
1. Os Estados-Partes adotarão medidas a fim de 
lutar contra a transferência ilegal de crianças 
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ciência, configura violação da dignidade e do 
valor inerentes ao ser humano,

i) Reconhecendo ainda a diversidade das pes-
soas com deficiência,

j) Reconhecendo a necessidade de promover 
e proteger os direitos humanos de todas as 
pessoas com deficiência, inclusive daquelas 
que requerem maior apoio,

k) Preocupados com o fato de que, não obstan-
te esses diversos instrumentos e compromis-
sos, as pessoas com deficiência continuam 
a enfrentar barreiras contra sua participação 
como membros iguais da sociedade e viola-
ções de seus direitos humanos em todas as 
partes do mundo,

l) Reconhecendo a importância da cooperação 
internacional para melhorar as condições 
de vida das pessoas com deficiência em to-
dos os países, particularmente naqueles em 
desenvolvimento,

m) Reconhecendo as valiosas contribuições exis-
tentes e potenciais das pessoas com deficiên-
cia ao bem-estar comum e à diversidade de 
suas comunidades, e que a promoção do 
pleno exercício, pelas pessoas com deficiên-
cia, de seus direitos humanos e liberdades 
fundamentais e de sua plena participação 
na sociedade resultará no fortalecimento de 
seu senso de pertencimento à sociedade e 
no significativo avanço do desenvolvimento 
humano, social e econômico da sociedade, 
bem como na erradicação da pobreza,

n) Reconhecendo a importância, para as pes-
soas com deficiência, de sua autonomia e 
independência individuais, inclusive da liber-
dade para fazer as próprias escolhas,

o) Considerando que as pessoas com deficiên-
cia devem ter a oportunidade de participar 
ativamente das decisões relativas a progra-
mas e políticas, inclusive aos que lhes dizem 
respeito diretamente,

p) Preocupados com as difíceis situações en-
frentadas por pessoas com deficiência que 
estão sujeitas a formas múltiplas ou agrava-
das de discriminação por causa de raça, cor, 
sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou 
de outra natureza, origem nacional, étnica, 
nativa ou social, propriedade, nascimento, 
idade ou outra condição,

q) Reconhecendo que mulheres e meninas com 
deficiência estão frequentemente expostas a 
maiores riscos, tanto no lar como fora dele, 
de sofrer violência, lesões ou abuso, descaso 

ou tratamento negligente, maus-tratos ou 
exploração,

r) Reconhecendo que as crianças com defi-
ciência devem gozar plenamente de todos 
os direitos humanos e liberdades fundamen-
tais em igualdade de oportunidades com as 
outras crianças e relembrando as obrigações 
assumidas com esse fim pelos Estados-Partes 
na Convenção sobre os Direitos da Criança,

s) Ressaltando a necessidade de incorporar a 
perspectiva de gênero aos esforços para pro-
mover o pleno exercício dos direitos huma-
nos e liberdades fundamentais por parte das 
pessoas com deficiência,

t) Salientando o fato de que a maioria das 
pessoas com deficiência vive em condições 
de pobreza e, nesse sentido, reconhecendo 
a necessidade crítica de lidar com o impac-
to negativo da pobreza sobre pessoas com 
deficiência,

u) Tendo em mente que as condições de paz 
e segurança baseadas no pleno respeito aos 
propósitos e princípios consagrados na Carta 
das Nações Unidas e a observância dos ins-
trumentos de direitos humanos são indispen-
sáveis para a total proteção das pessoas com 
deficiência, particularmente durante confli-
tos armados e ocupação estrangeira,

v) Reconhecendo a importância da acessibili-
dade aos meios físico, social, econômico e 
cultural, à saúde, à educação e à informação 
e comunicação, para possibilitar às pessoas 
com deficiência o pleno gozo de todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais,

w) Conscientes de que a pessoa tem deveres 
para com outras pessoas e para com a co-
munidade a que pertence e que, portanto, 
tem a responsabilidade de esforçar-se para a 
promoção e a observância dos direitos reco-
nhecidos na Carta Internacional dos Direitos 
Humanos,

x) Convencidos de que a família é o núcleo na-
tural e fundamental da sociedade e tem o di-
reito de receber a proteção da sociedade e do 
Estado e de que as pessoas com deficiência 
e seus familiares devem receber a proteção 
e a assistência necessárias para tornar as fa-
mílias capazes de contribuir para o exercício 
pleno e equitativo dos direitos das pessoas 
com deficiência,

y) Convencidos de que uma convenção interna-
cional geral e integral para promover e prote-
ger os direitos e a dignidade das pessoas com 
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bandeira pedir a suspensão dos procedimentos 
de conformidade com o presente artigo deve-
rá facultar em tempo oportuno ao Estado que 
primeiro tiver instaurado os procedimentos um 
dossiê completo do caso, bem como as atas dos 
procedimentos. Concluídos os procedimentos 
instaurados pelo Estado de bandeira, os proce-
dimentos suspensos serão extintos. Efetuado o 
pagamento das custas referentes a tais proce-
dimentos, o Estado costeiro restituirá qualquer 
caução ou outra garantia financeira prestada em 
relação com os procedimentos suspensos.
2. Não serão instaurados procedimentos em 
relação a embarcações estrangeiras, uma vez 
decorridos três anos a contar da data em que a 
infração foi cometida, e nenhum Estado poderá 
instaurar procedimentos quando outro Estado 
os tiver já instaurado, salvo disposição em con-
trário do parágrafo 1o.
3. As disposições do presente artigo devem ser 
aplicadas sem prejuízo do direito do Estado de 
bandeira de tomar quaisquer medidas, incluin-
do a instauração de procedimentos de confor-
midade com o seu direito interno, independen-
temente dos procedimentos anteriormente ins-
taurados por outro Estado.

artIgo 229
Ação de responsabilidade civil

Nenhuma das disposições da presente Conven-
ção afeta o direito de intentar ação de responsa-
bilidade civil por perdas ou danos causados pela 
poluição do meio marinho.

artIgo 230
Penas pecuniárias e respeito dos direitos 

reconhecidos dos acusados
1. Só podem ser impostas penas pecuniárias no 
caso de infrações às leis e regulamentos nacio-
nais ou às regras e normas internacionais aplicá-
veis para prevenir, reduzir e controlar a poluição 
do meio marinho proveniente de embarcações 
estrangeiras além do mar territorial.
2. Só podem ser impostas penas pecuniárias no 
caso de infrações às leis e regulamentos nacio-
nais ou às regras e normas internacionais aplicá-
veis para prevenir, reduzir e controlar a poluição 
do meio marinho proveniente de embarcações 
estrangeiras no mar territorial, salvo ato inten-
cional e grave de poluição.
3. No decurso dos procedimentos instaurados 
para reprimir tais infrações cometidas por em-
barcação estrangeira, que possam dar lugar à 

imposição de sanções, devem ser respeitados os 
direitos reconhecidos dos acusados.

artIgo 231
Notificação ao Estado de bandeira e a 

outros Estados interessados
Os Estados devem notificar sem demora o Estado 
de bandeira e qualquer outro Estado interessado 
das medidas tomadas em relação a embarcações 
estrangeiras, nos termos da Seção 6, e remeter 
ao Estado de bandeira todos os relatórios oficiais 
relativos a tais medidas. Contudo, no caso de in-
frações cometidas no mar territorial, as referidas 
obrigações do Estado costeiro restringem-se às 
medidas que se tomem no decurso dos procedi-
mentos. Os agentes diplomáticos ou funcioná-
rios consulares e, na medida do possível, a au-
toridade marítima do Estado de bandeira devem 
ser imediatamente informados de tais medidas.

artIgo 232
Responsabilidade dos Estados decorrente 

de medidas de execução
Os Estados serão responsáveis por perdas ou da-
nos que lhes sejam imputáveis, decorrentes das 
medidas tomadas nos termos da Seção 6, quan-
do tais medidas forem ilegais ou excederem o 
razoavelmente necessário à luz das informa-
ções disponíveis. Os Estados devem estabelecer 
meios para recorrer aos seus tribunais através de 
ações relativas a tais perdas ou danos.

artIgo 233
Garantias relativas aos estreitos utilizados 

para a navegação internacional
Nenhuma das disposições das Seções 5, 6 e 7 
afeta o regime jurídico dos estreitos utilizados 
para a navegação internacional. Contudo, se 
um navio estrangeiro que não os mencionados 
na Seção 10 cometer uma infração às leis e re-
gulamentos mencionados nas alíneas a) e b) do 
parágrafo 1o do artigo 42, que cause ou ameace 
causar danos graves ao meio marinho dos es-
treitos, os Estados ribeirinhos dos estreitos po-
dem tomar todas as medidas de execução apro-
priadas e, em tal caso, devem respeitar, mutatis 
mutandis, as disposições da presente seção.

Seção 8
ÁREAS COBERTAS DE GELO

artIgo 234
Áreas cobertas de gelo

Os Estados costeiros têm o direito de adotar e 
aplicar leis e regulamentos não discriminatórios 

 INTER - 16ª ed-2022.indb   495 INTER - 16ª ed-2022.indb   495 08/02/2022   18:3908/02/2022   18:39



Convenção das Nações Unidas sobre as Imunidades Jurisdicionais 561

Es
ta

do
 e

 D
ir

ei
to

 In
te

rn
ac

io
na

l

em vigor no 30o dia seguinte ao depósito por 
esse Estado do seu instrumento de ratificação, 
aceitação, aprovação ou adesão.

artIgo 31o

Denúncia
1 – Qualquer Estado-Parte poderá denunciar a 
presente Convenção através de uma notificação 
escrita ao Secretário-Geral das Nações Unidas.
2 – A denúncia produzirá os seus efeitos um 
ano após a data de recepção da notificação pelo 
Secretário-Geral das Nações Unidas. A presente 
Convenção continuará, todavia, a aplicar-se a 
qualquer questão de imunidades jurisdicionais 
dos Estados ou dos seus bens, suscitada num 
processo instaurado contra um Estado num tri-
bunal de outro Estado antes da data em que a 
denúncia produz os seus efeitos para qualquer 
dos Estados em questão.
3 – A denúncia não prejudica o dever de qual-
quer Estado-Parte de cumprir qualquer obriga-
ção prevista na presente Convenção à qual es-
taria sujeito ao abrigo do direito internacional 
independentemente da presente Convenção.

artIgo 32o

Depositário e notificações
1 – O Secretário-Geral das Nações Unidas é de-
signado depositário da presente Convenção.
2 – Na qualidade de depositário da presente 
Convenção, o Secretário-Geral das Nações Uni-
das notificará a todos os Estados:
a) As assinaturas da presente Convenção e o 

depósito de instrumentos de ratificação, 
aceitação, aprovação ou adesão ou notifica-
ções de denúncia, ao abrigo dos artigos 29o 
e 31o;

b) A data de entrada em vigor da presente Con-
venção, ao abrigo do artigo 30o;

c) Outros atos, notificações ou comunicações 
relacionados com a presente Convenção.

artIgo 33o

Textos autênticos
Os textos da presente Convenção em árabe, chi-
nês, inglês, francês, russo e espanhol são igual-
mente autênticos.
Em fé do que, os abaixo assinados, estando de-
vidamente autorizados pelos respectivos Gover-
nos, assinaram a presente Convenção, aberta à 
assinatura na sede das Nações Unidas, em Nova 
Iorque, em 17 de janeiro de 2005.

ANEXO
INTERPRETAÇÃO ACORDADA EM RELAÇÃO 

A DETERMINADAS DISPOSIÇÕES DA 
CONVENÇÃO

O presente anexo tem o objetivo de estabelecer 
o entendimento atribuído às disposições a que 
diz respeito.

artIgo 10o

O termo “imunidade” constante do artigo 10o 
deve ser compreendido no contexto da presente 
Convenção no seu todo.
O no 3 do artigo 10o não prejudica a questão do 
“levantar o véu da sociedade” nem as questões 
relacionadas com uma situação na qual uma 
entidade do Estado deliberadamente falseou a 
sua situação financeira ou, subsequentemente, 
reduziu o seu patrimônio para evitar satisfazer 
um pedido ou outras questões conexas.

artIgo 11o

Na alínea d) do no 2 do artigo 11o, a referência a 
“interesses de segurança” do Estado emprega-
dor visa essencialmente questões de segurança 
nacional e de segurança das missões diplomáti-
cas e postos consulares.
Nos termos do artigo 41o da Convenção de Vie-
na sobre as Relações Diplomáticas de 1961 e 
do artigo 55o da Convenção de Viena sobre as 
Relações Consulares de 1963, todas as pessoas 
referidas nesses artigos têm o dever de respeitar 
as leis e os regulamentos do Estado acreditador, 
incluindo a sua legislação laboral. Ao mesmo 
tempo, nos termos do artigo 38o da Conven-
ção de Viena sobre as Relações Diplomáticas de 
1961 e do artigo 71o da Convenção de Viena 
sobre as Relações Consulares de 1963, o Estado 
receptor tem o dever de exercer a sua jurisdição 
de forma a não interferir indevidamente com o 
desempenho das funções da missão ou posto 
consular.

artIgoS 13o e 14o

O termo “determinação” designa não só a ave-
riguação ou verificação da existência dos direi-
tos protegidos mas também a avaliação quanto 
à sua substância, incluindo o conteúdo, âmbito 
ou extensão desses direitos.

artIgo 17o

A expressão “transação comercial” abrange 
questões de investimento.
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artIgo 19o

O termo “entidade” utilizado na alínea c) sig-
nifica o Estado como uma pessoa jurídica au-
tônoma, bem como uma unidade constitutiva 
de um Estado federal, uma subdivisão de um 
Estado, um serviço ou organismo público ou ou-
tra entidade que goze de personalidade jurídica 
própria.
A expressão “bens relacionados com a entida-
de” utilizada na alínea c) deve ser entendida 
num sentido mais amplo do que propriedade 
ou posse.
O artigo 19o não prejudica a questão do “le-
vantar o véu da sociedade” nem as questões 
relacionadas com uma situação na qual uma 
entidade do Estado deliberadamente falseou a 
sua situação financeira ou, subsequentemente, 
reduziu o seu patrimônio para evitar satisfazer 
um pedido ou outras questões conexas.

CONVENÇÃO SOBRE DIREITOS E  
DEVERES DOS ESTADOS

c	 Assinada em Montevidéu, Uruguai, em 26‑12‑1933. 
No Brasil, foi aprovada pelo Dec. Legislativo no 18, 
de 28‑8‑1936, e promulgada pelo Dec. no 1.570, de 
13‑4‑1937. 

Art. 1o O Estado como pessoa de Direito Interna-
cional deve reunir os seguintes requisitos:
I – população permanente;
II – território determinado;
III – governo;
IV – capacidade de entrar em relações com os 
demais Estados. 
Art. 2o O Estado federal constitui uma só pessoa 
ante o direito internacional. 
Art. 3o A existência política do Estado é inde-
pendente do seu reconhecimento pelos demais 
Estados. Ainda antes de reconhecido, tem o Es-
tado o direito de defender sua integridade e in-
dependência, prover a sua conservação e pros-
peridade, e conseguintemente, organizar-se 
como achar conveniente, legislar sobre seus in-
teresses, administrar seus serviços e determinar 
a jurisdição e competência dos seus tribunais. 
O exercício destes direitos não tem outros li-
mites além do exercício dos direitos de outros 
Estados de acordo com o direito internacional. 
Art. 4o Os Estados são juridicamente iguais, 
desfrutam iguais direitos e possuem capacida-

de igual para exercê-los. Os direitos de cada 
um não dependem do poder de que disponha 
para assegurar seu exercício, mas do simples 
fato de sua existência como pessoa de direito 
internacional. 
Art. 5o Os direitos fundamentais dos Estados 
não são suscetíveis de ser atingidos sob qual-
quer forma. 
Art. 6o O reconhecimento de um Estado apenas 
significa que aquele que o reconhece aceita a 
personalidade do outro com todos os direitos e 
deveres determinados pelo direito internacional. 
O reconhecimento é incondicional e irrevogável. 
Art. 7o O reconhecimento do Estado poderá ser 
expresso ou tácito. Este último resulta de todo 
ato que implique a intenção de reconhecer o 
novo Estado. 
Art. 8o Nenhum Estado possui o direito de inter-
vir em assuntos internos ou externos de outro. 
Art. 9o A jurisdição dos Estados, dentro dos limi-
tes do território nacional, aplica-se a todos os 
habitantes. Os nacionais e estrangeiros encon-
tram-se sob a mesma proteção da legislação e 
das autoridades nacionais e os estrangeiros não 
poderão pretender direitos diferentes, nem mais 
extensos que os dos nacionais. 
Art. 10. É interesse primordial dos Estados a con-
servação da paz. 
As divergências de qualquer espécie que entre 
eles se levantem deverão resolver-se pelos meios 
pacíficos reconhecidos. 
Art. 11. Os Estados contratantes consagram, em 
definitivo, como norma de conduta, a obriga-
ção precisa de não reconhecer aquisições terri-
toriais ou de vantagens especiais realizadas pela 
força, consista esta no emprego de armas, em 
representações diplomáticas cominatórias ou 
em qualquer outro meio de coação efetiva. O 
território dos Estados é inviolável e não pode ser 
objeto de ocupações militares, nem de outras 
medidas de força impostas por outro Estado, di-
reta ou indiretamente, por motivo algum, nem 
sequer de maneira temporária. 
Art. 12. A presente Convenção não atinge os 
compromissos contraídos anteriormente pelas 
Altas Partes Contratantes em virtude de acordos 
internacionais. 
Art. 13. A presente Convenção será ratificada 
pelas Altas Partes Contratantes, de acordo com 
os seus processos constitucionais. O Ministério 
das Relações Exteriores da República Oriental do 
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Sanção: multa por dia de excesso e deportação, 
caso não saia do País ou não regularize a situa-
ção migratória no prazo fixado;
III – deixar de se registrar, dentro do prazo de 90 
(noventa) dias do ingresso no País, quando for 
obrigatória a identificação civil:
Sanção: multa;
IV – deixar o imigrante de se registrar, para efei-
to de autorização de residência, dentro do prazo 
de 30 (trinta) dias, quando orientado a fazê-lo 
pelo órgão competente:
Sanção: multa por dia de atraso;
V – transportar para o Brasil pessoa que esteja 
sem documentação migratória regular:
Sanção: multa por pessoa transportada;
VI – deixar a empresa transportadora de aten-
der a compromisso de manutenção da estada 
ou de promoção da saída do território nacio-
nal de quem tenha sido autorizado a ingresso 
condicional no Brasil por não possuir a devida 
documentação migratória:
Sanção: multa;
VII – furtar-se ao controle migratório, na entrada 
ou saída do território nacional:
Sanção: multa.
Art. 110. As penalidades aplicadas serão objeto 
de pedido de reconsideração e de recurso, nos 
termos de regulamento.
Parágrafo único. Serão respeitados o contradi-
tório, a ampla defesa e a garantia de recurso, 
assim como a situação de hipossuficiência do 
migrante ou do visitante.

Capítulo X
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 111. Esta Lei não prejudica direitos e obri-
gações estabelecidos por tratados vigentes no 
Brasil e que sejam mais benéficos ao migrante e 
ao visitante, em particular os tratados firmados 
no âmbito do MERCOSUL.
Art. 112. As autoridades brasileiras serão tole-
rantes quanto ao uso do idioma do residente 
fronteiriço e do imigrante quando eles se di-
rigirem a órgãos ou repartições públicas para 
reclamar ou reivindicar os direitos decorrentes 
desta Lei.
Art. 113. As taxas e emolumentos consulares são 
fixados em conformidade com a tabela anexa a 
esta Lei.

§ 1o Os valores das taxas e emolumentos con-
sulares poderão ser ajustados pelo órgão com-
petente da administração pública federal, de 
forma a preservar o interesse nacional ou a as-
segurar a reciprocidade de tratamento.
§ 2o Não serão cobrados emolumentos consula-
res pela concessão de:
I – vistos diplomáticos, oficiais e de cortesia; e
II – vistos em passaportes diplomáticos, oficiais 
ou de serviço, ou equivalentes, mediante reci-
procidade de tratamento a titulares de docu-
mento de viagem similar brasileiro.
§ 3o Não serão cobrados taxas e emolumentos 
consulares pela concessão de vistos ou para a 
obtenção de documentos para regularização 
migratória aos integrantes de grupos vulnerá-
veis e indivíduos em condição de hipossuficiên-
cia econômica.
§ 4o VETADO.
Art. 114. Regulamento poderá estabelecer com-
petência para órgãos do Poder Executivo disci-
plinarem aspectos específicos desta Lei.
Art. 115. O Decreto-Lei no 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar 
acrescido do seguinte art. 232-A:
c	 Alteração inserida no texto do CP.

Art. 116. VETADO.
Art. 117. O documento conhecido por Registro 
Nacional de Estrangeiro passa a ser denominado 
Registro Nacional Migratório.
c	 Dec. no 9.277, de 5‑2‑2018, dispõe sobre a identifi‑

cação do solicitante de refúgio e sobre o Documento 
Provisório de Registro Nacional Migratório.

Art. 118. VETADO.
Art. 119. O visto emitido até a data de entra-
da em vigor desta Lei poderá ser utilizado até 
a data prevista de expiração de sua validade, 
podendo ser transformado ou ter seu prazo de 
estada prorrogado, nos termos de regulamento.
Art. 120. A Política Nacional de Migrações, Re-
fúgio e Apatridia terá a finalidade de coordenar 
e articular ações setoriais implementadas pelo 
Poder Executivo federal em regime de coope-
ração com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, com participação de organizações 
da sociedade civil, organismos internacionais e 
entidades privadas, conforme regulamento.
§ 1o Ato normativo do Poder Executivo federal 
poderá definir os objetivos, a organização e a 

 INTER - 16ª ed-2022.indb   678 INTER - 16ª ed-2022.indb   678 08/02/2022   18:3908/02/2022   18:39



Acordo Constitutivo da OMC752

deverá apresentar suas conclusões em forma de 
relatório escrito ao OSC. Em tais casos, o rela-
tório do grupo especial deverá expor as verifi-
cações de fatos, a aplicabilidade de disposições 
pertinentes e o arrazoado em que se baseiam 
suas decisões e recomendações. Quando se che-
gar a uma solução da questão controversa entre 
as partes, o relatório do grupo especial se limita-
rá a uma breve descrição do caso, com indicação 
de que a solução foi encontrada.
8. Com o objetivo de tornar o procedimento 
mais eficaz, o prazo para o trabalho do gru-
po especial, desde a data na qual seu estabe-
lecimento e termos de referência tenham sido 
acordados até a data em que seu relatório final 
tenha sido divulgado para as partes em contro-
vérsia, não deverá, como regra geral, exceder 
a seis meses. Em casos de urgência, incluídos 
aqueles que tratem de bens perecíveis, o grupo 
especial deverá procurar divulgar seu relatório 
para as partes em controvérsia dentro de três 
meses.
9. Quando o grupo especial considerar que não 
poderá divulgar seu relatório dentro de seis 
meses, ou dentro de três meses em casos de 
urgência, deverá informar por escrito ao OSC 
as razões do atraso juntamente com uma esti-
mativa do prazo em que procederá à divulgação 
do relatório. O período de tempo entre o esta-
belecimento do grupo especial e a divulgação 
do relatório para os Membros não poderá, em 
caso algum, exceder a nove meses.
10. No âmbito de consultas envolvendo medi-
das tomadas por um país em desenvolvimento 
Membro, as partes poderão acordar a extensão 
dos prazos definidos nos parágrafos 7 e 8 do Ar-
tigo 4. Se, após expiração do prazo concernen-
te, as partes em consulta não acordarem com 
a sua conclusão, o Presidente do OSC deverá 
decidir, após consultar as partes, se o prazo con-
cernente será prorrogado e, em caso positivo, 
por quanto tempo. Ademais, ao examinar uma 
reclamação contra um país em desenvolvimento 
Membro, o grupo especial deverá proporcionar 
tempo bastante para que o país em desenvol-
vimento Membro prepare e apresente sua ar-
gumentação. As disposições do parágrafo 1 do 
Artigo 20 e parágrafo 4 do Artigo 21 não serão 
afetadas por nenhuma ação decorrente deste 
parágrafo.
11. Quando uma ou mais das partes for um país 
em desenvolvimento Membro, o relatório do 

grupo especial indicará explicitamente a manei-
ra pela qual foram levadas em conta as disposi-
ções pertinentes ao tratamento diferenciado e 
mais favorável para países em desenvolvimento 
Membros que façam parte dos acordos abran-
gidos invocados pelo país em desenvolvimento 
Membros no curso dos trabalhos de solução de 
controvérsias.
12. O grupo especial poderá suspender seu tra-
balho a qualquer tempo a pedido da parte recla-
mante por período não superior a doze meses. 
Ocorrendo tal suspensão, os prazos fixados nos 
parágrafos 8 e 9 deste Artigo, parágrafo 1 do 
Artigo 20, e parágrafo 4 do Artigo 21 deverão 
ser prorrogados pela mesma extensão de tempo 
em que forem suspensos os trabalhos. Se o tra-
balho do grupo especial tiver sido suspenso por 
mais de 12 meses, a autoridade para estabelecer 
o grupo especial caducará.

artIgo 13
Direito à Busca de Informação

1. Todo grupo especial terá direito de recorrer 
à informação e ao assessoramento técnico de 
qualquer pessoa ou entidade que considere 
conveniente. Contudo, antes de procurar infor-
mação ou assessoramento técnico de pessoa ou 
entidade submetida à jurisdição de um Membro 
o grupo especial deverá informar as autoridades 
de tal Membro. O Membro deverá dar resposta 
rápida e completa a toda solicitação de infor-
mação que um grupo especial considere neces-
sária e pertinente. A informação confidencial 
fornecida não será divulgada sem autorização 
formal da pessoa, entidade ou autoridade que 
a proporcionou.
2. Os grupos especiais poderão buscar infor-
mação em qualquer fonte relevante e poderão 
consultar peritos para obter sua opinião sobre 
determinados aspectos de uma questão. Com 
relação a um aspecto concreto de uma questão 
de caráter científico ou técnico trazido à con-
trovérsia por uma parte, o grupo especial po-
derá requerer um relatório escrito a um grupo 
consultivo de peritos. As normas para estabe-
lecimento de tal grupo e seus procedimentos 
constam do Apêndice 4.

artIgo 14
Confidencialidade

1. As deliberações do grupo especial serão con-
fidenciais.
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artIgo 4o

1. Cada delegado terá o direito de votar indivi-
dualmente em todas as questões submetidas às 
deliberações da Conferência.
2. No caso em que um dos Estados-Membros 
não haja designado um dos delegados não go-
vernamentais a que tiver direito, cabe ao outro 
delegado não governamental o direito de tomar 
parte nas discussões da Conferência, mas não 
o de votar.
3. Caso a Conferência, em virtude dos poderes 
que lhe confere o art. 3o, recuse admitir um dos 
delegados de um dos Estados-Membros, as esti-
pulações deste artigo serão aplicadas como se o 
dito delegado não tivesse sido designado.

artIgo 5o

As sessões da Conferência realizar-se-ão no lu-
gar determinado pelo Conselho de Administra-
ção, respeitadas quaisquer decisões que possam 
haver sido tomadas pela Conferência no decur-
so de uma sessão anterior.

artIgo 6o

Qualquer mudança da sede da Repartição Inter-
nacional do Trabalho será decidida pela Confe-
rência por uma maioria de dois terços dos sufrá-
gios dos delegados presentes.

artIgo 7o

1. O Conselho de Administração será composto 
de 56 pessoas: 28 representantes dos Gover-
nos, 14 representantes dos empregadores e 14 
representantes dos empregados.
2. Dos vinte e oito representantes dos Governos, 
dez serão nomeados pelos Estados-Membros 
de maior importância industrial e dezoito serão 
nomeados pelos Estados-Membros designados 
para esse fim pelos delegados governamentais 
da Conferência, excluídos os delegados dos dez 
Membros acima mencionados.
3. O Conselho de Administração indicará, sem-
pre que julgar oportuno, quais os Estados-Mem-
bros de maior importância industrial, e, antes de 
tal indicação, estabelecerá regras para garantir 
o exame, por uma comissão imparcial, de todas 
as questões relativas à referida indicação. Qual-
quer apelo formulado por um Estado-Membro 
contra a resolução do Conselho de Administra-
ção quanto aos Membros de maior importân-
cia industrial, será julgado pela Conferência, 
sem contudo suspender os efeitos desta reso-
lução, enquanto a Conferência não se houver 
pronunciado.

4. Os representantes dos empregadores e os dos 
empregados serão, respectivamente, eleitos pe-
los delegados dos empregadores e pelos delega-
dos dos trabalhadores à Conferência.
5. O Conselho será renovado de 3 (três) em (três) 
anos. Se, por qualquer motivo, as eleições para 
o Conselho de Administração não se realizarem 
ao expirar este prazo, será mantido o mesmo 
Conselho de Administração até que se realizem 
tais eleições.
6. O processo de preencher as vagas, de desig-
nar os suplentes, e outras questões da mesma 
natureza, poderão ser resolvidas pelo Conselho 
de Administração, sob ressalva da aprovação da 
Conferência.
7. O Conselho de Administração elegerá entre 
os seus membros um presidente e dois vice-pre-
sidentes. Dentre os três eleitos, um representará 
um Governo e os dois outros, empregadores e 
empregados, respectivamente.
8. O Conselho de Administração estabelecerá o 
seu próprio regulamento e reunir-se-á nas épo-
cas que determinar. Deverá realizar uma sessão 
especial, sempre que dezesseis dos seus Mem-
bros, pelo menos, formularem pedido por escri-
to para esse fim.

artIgo 8o

1. A Repartição Internacional do Trabalho terá 
um Diretor-Geral, designado pelo Conselho de 
Administração, responsável, perante este, pelo 
bom funcionamento da Repartição e pela rea-
lização de todos os trabalhos que lhe forem 
confiados.
2. O Diretor-Geral ou o seu suplente assistirão a 
todas as sessões do Conselho de Administração.

artIgo 9o

1. O pessoal da Repartição Internacional do Tra-
balho será escolhido pelo Diretor-Geral de acor-
do com as regras aprovadas pelo Conselho de 
Administração.
2. A escolha deverá ser feita, pelo Diretor-Geral, 
sempre que possível, entre pessoas de naciona-
lidades diversas, visando a maior eficiência no 
trabalho da Repartição.
3. Dentre essas pessoas deverá existir um certo 
número de mulheres.
4. O Diretor-Geral e o pessoal, no exercício de 
suas funções, não solicitarão nem aceitarão ins-
truções de qualquer Governo ou autoridade es-
tranha à Organização. Abster-se-ão de qualquer 
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Estatuto da Comissão Interamericana de Direitos Humanos

do Secretário-Geral, propostas de emen-
da à Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos.

artIgo 20
Com relação aos Estados Membros da Organi-
zação que não são Partes da Convenção Ameri-
cana sobre Direitos Humanos, a Comissão terá, 
além das atribuições assinaladas no artigo 18, 
as seguintes:
a) dispensar especial atenção à tarefa da ob-

servância dos direitos humanos mencionados 
nos artigos 1, 2, 3, 4, 18, 25 e 26 da Decla-
ração Americana dos Direitos e Deveres do 
Homem;

b) examinar as comunicações que lhe forem 
dirigidas e qualquer informação disponível; 
dirigir-se ao Governo de qualquer dos Es-
tados membros não Partes da Convenção a 
fim de obter as informações que considerar 
pertinentes; e formular-lhes recomendações, 
quando julgar apropriado, a fim de tornar 
mais efetiva a observância dos direitos hu-
manos fundamentais; e

c) verificar, como medida prévia ao exercício da 
atribuição da alínea b, anterior, se os pro-
cessos e recursos internos de cada Estado 
membro não Parte da Convenção foram de-
vidamente aplicados e esgotados.

V. SECRETARIA
artIgo 21

1. Os serviços de Secretaria da Comissão serão 
desempenhados por uma unidade administrati-
va especializada a cargo de um Secretário Exe-
cutivo. A referida unidade disporá dos recursos 
e do pessoal necessários para cumprir as tarefas 
que lhe forem confiadas pela Comissão.
2. O Secretário Executivo, que deverá ser pessoa 
de alta autoridade moral e reconhecido saber 
em matéria de direitos humanos, será respon-
sável pela atividade da Secretaria e assistirá à 
Comissão no exercício de suas funções, de con-
formidade com o Regulamento.
3. O Secretário Executivo será designado pelo 
Secretário-Geral da Organização em consulta 
com a Comissão. Além disso, para que o Secre-
tário-Geral possa dar por terminados os serviços 
do Secretário Executivo, deverá consultar a Co-
missão a respeito e comunicar-lhe os motivos 
que fundamentam sua decisão.

VI. ESTATUTO E REGULAMENTO
artIgo 22

1. Este Estatuto poderá ser modificado pela 
Assembleia-Geral.
2. A Comissão formulará e adotará seu próprio 
Regulamento, de acordo com as disposições 
deste Estatuto.

artIgo 23
1. O Regulamento da Comissão regerá, de acor-
do com os artigos 44 a 51 da Convenção Ame-
ricana sobre Direitos Humanos, o procedimento 
a ser observado nos casos de petições ou co-
municações nas quais se alegue a violação de 
qualquer dos direitos que consagra a mencio-
nada Convenção e nas quais se faça imputação 
a algum Estado-Parte na mesma.
2. Se não se chegar à solução amistosa referida 
nos artigos 44 a 51 da Convenção, a Comissão 
redigirá, dentro do prazo de 180 dias, o relató-
rio requerido pelo artigo 50 da Convenção.

artIgo 24
1. O Regulamento estabelecerá o procedimento 
a ser observado nos casos de comunicações que 
contenham denúncias ou queixas de violações 
de direitos humanos imputáveis a Estados que 
não são Partes da Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos.
2. Para tal fim, o Regulamento conterá as nor-
mas pertinentes estabelecidas no Estatuto da 
Comissão aprovado pelo Conselho da Organi-
zação nas sessões de 25 de maio e 8 de junho 
de 1960, com as modificações e emendas intro-
duzidas pela Resolução XXII da Segunda Con-
ferência Interamericana Extraordinária e pelo 
Conselho da Organização na sessão de 24 de 
abril de 1968, levando em consideração a Re-
solução CP/RES. 253 (343/78) “Transição entre 
a atual Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos e a Comissão prevista na Convenção 
Americana sobre Direitos humanos”, aprovada 
pelo Conselho Permanente da Organização em 
20 de setembro de 1978.

VII. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
artIgo 25

Enquanto a Comissão não adotar seu novo Re-
gulamento, será aplicado com relação a todos 
os Estados membros da Organização o Regula-
mento atual (OEA/Ser.L/VII.17 doc. 26, de 2 de 
maio de 1967).

 INTER - 16ª ed-2022.indb   819 INTER - 16ª ed-2022.indb   819 08/02/2022   18:3908/02/2022   18:39



869

O
rg

an
iz

aç
õe

s 
In

te
rn

ac
io

na
is

Estatuto de Roma

dade do caso. A decisão do Tribunal seguirá a 
forma sumária.
4. Se o Estado requerente não for Parte no pre-
sente Estatuto, o Estado requerido, desde que 
não esteja obrigado por uma norma interna-
cional a extraditar o acusado para o Estado re-
querente, dará prioridade ao pedido de entrega 
formulado pelo Tribunal, no caso de este se ter 
decidido pela admissibilidade do caso.
5. Quando um caso previsto no parágrafo 4 não 
tiver sido declarado admissível pelo Tribunal, o 
Estado requerido poderá, se assim o entender, 
dar seguimento ao pedido de extradição formu-
lado pelo Estado requerente.
6. Relativamente aos casos em que o dispos-
to no parágrafo 4 seja aplicável, mas o Estado 
requerido se veja obrigado, por força de uma 
norma internacional, a extraditar a pessoa para 
o Estado requerente que não seja Parte no pre-
sente Estatuto, o Estado requerido decidirá se 
procederá à entrega da pessoa em causa ao Tri-
bunal ou se a extraditará para o Estado reque-
rente. Na sua decisão, o Estado requerido terá 
em conta todos os fatores relevantes, incluindo, 
entre outros:
a) A ordem cronológica dos pedidos;
b) Os interesses do Estado requerente, incluin-

do, se relevante, se o crime foi cometido no 
seu território bem como a nacionalidade das 
vítimas e da pessoa reclamada; e

c) A possibilidade de o Estado requerente vir a 
proceder posteriormente à entrega da pes-
soa ao Tribunal.

7. Se um Estado-Parte receber um pedido de 
entrega de uma pessoa formulado pelo Tribunal 
e um pedido de extradição formulado por um 
outro Estado-Parte relativamente à mesma pes-
soa, por fatos diferentes dos que constituem o 
crime objeto do pedido de entrega:
a) O Estado requerido dará prioridade ao pedi-

do do Tribunal, se não estiver obrigado por 
uma norma internacional a extraditar a pes-
soa para o Estado requerente;

b) O Estado requerido terá de decidir se entrega 
a pessoa ao Tribunal ou a extradita para o 
Estado requerente, se estiver obrigado por 
uma norma internacional a extraditar a pes-
soa para o Estado requerente. Na sua deci-
são, o Estado requerido considerará todos os 
fatores relevantes, incluindo, entre outros, os 
constantes do parágrafo 6; todavia, deverá 

dar especial atenção à natureza e à gravidade 
dos fatos em causa.

8. Se, em conformidade com a notificação 
prevista no presente artigo, o Tribunal se tiver 
pronunciado pela inadmissibilidade do caso e, 
posteriormente, a extradição para o Estado re-
querente for recusada, o Estado requerido noti-
ficará o Tribunal dessa decisão.

artIgo 91
Conteúdo do pedido de detenção e de 

entrega
1. O pedido de detenção e de entrega será for-
mulado por escrito. Em caso de urgência, o pe-
dido poderá ser feito através de qualquer outro 
meio de que fique registro escrito, devendo, no 
entanto, ser confirmado através dos canais pre-
vistos na alínea a do parágrafo 1 do artigo 87.
2. O pedido de detenção e entrega de uma pes-
soa relativamente à qual o Juízo de Instrução ti-
ver emitido um mandado de detenção ao abrigo 
do artigo 58, deverá conter ou ser acompanha-
do dos seguintes documentos:
a) Uma descrição da pessoa procurada, conten-

do informação suficiente que permita a sua 
identificação, bem como informação sobre a 
sua provável localização;

b) Uma cópia do mandado de detenção; e
c) Os documentos, declarações e informações 

necessários para satisfazer os requisitos do 
processo de entrega pelo Estado requerido; 
contudo, tais requisitos não deverão ser mais 
rigorosos dos que os que devem ser obser-
vados em caso de um pedido de extradição 
em conformidade com tratados ou convênios 
celebrados entre o Estado requerido e outros 
Estados, devendo, se possível, ser menos ri-
gorosos face à natureza específica de que se 
reveste o Tribunal.

3. Se o pedido respeitar à detenção e à entrega 
de uma pessoa já condenada, deverá conter ou 
ser acompanhado dos seguintes documentos:
a) Uma cópia do mandado de detenção dessa 

pessoa;
b) Uma cópia da sentença condenatória;
c) Elementos que demonstrem que a pessoa 

procurada é a mesma a que se refere a sen-
tença condenatória; e

d) Se a pessoa já tiver sido condenada, uma 
cópia da sentença e, em caso de pena de 
prisão, a indicação do período que já tiver 
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II – a convenção de arbitragem não era válida 
segundo a lei à qual as partes a submeteram, 
ou, na falta de indicação, em virtude da lei do 
país onde a sentença arbitral foi proferida;
III – não foi notificado da designação do árbitro 
ou do procedimento de arbitragem, ou tenha 
sido violado o princípio do contraditório, impos-
sibilitando a ampla defesa;
IV – a sentença arbitral foi proferida fora dos 
limites da convenção de arbitragem, e não foi 
possível separar a parte excedente daquela sub-
metida à arbitragem;
V – a instituição da arbitragem não está de 
acordo com o compromisso arbitral ou cláusula 
compromissória;
VI – a sentença arbitral não se tenha, ainda, 
tornado obrigatória para as partes, tenha sido 
anulada, ou, ainda, tenha sido suspensa por ór-
gão judicial do país onde a sentença arbitral for 
prolatada.
Art. 39. A homologação para o reconhecimento 
ou a execução da sentença arbitral estrangeira 
também será denegada se o Superior Tribunal 
de Justiça constatar que:
c	 Caput com a redação dada pela Lei no 13.129, de 

26‑5‑2015.
c	 A homologação de sentença estrangeira passou a ser 

da competência do STJ, conforme art. 105, I, i, da CF, 
com a redação dada pela EC no 45, de 8‑12‑2004.

I – segundo a lei brasileira, o objeto do litígio 
não é suscetível de ser resolvido por arbitragem;
II – a decisão ofende a ordem pública nacional.
Parágrafo único. Não será considerada ofensa à 
ordem pública nacional a efetivação da citação 
da parte residente ou domiciliada no Brasil, nos 
moldes da convenção de arbitragem ou da lei 
processual do país onde se realizou a arbitra-
gem, admitindo-se, inclusive, a citação postal 
com prova inequívoca de recebimento, desde 
que assegure à parte brasileira tempo hábil para 
o exercício do direito de defesa.
c	 Súm. no 429 do STJ.

Art. 40. A denegação da homologação para re-
conhecimento ou execução de sentença arbitral 
estrangeira por vícios formais, não obsta que 

a parte interessada renove o pedido, uma vez 
sanados os vícios apresentados.

Capítulo VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 41. Os artigos 267, inciso VII; 301, inciso 
IX; e 584, inciso III, do Código de Processo Civil 
passam a ter a seguinte redação:
 “Art. 267.  ............................................................
   ......................................................................... .
 VII – pela convenção de arbitragem;”
 “Art. 301.  ............................................................
   ......................................................................... .
 IX – convenção de arbitragem;”
 “Art. 584.  ............................................................
   ......................................................................... .
 III – a sentença arbitral e a sentença homologatória 

de transação ou de conciliação;”
c	 O art. 584 foi revogado pela Lei no 11.232, de 22‑12‑

2005, que altera o CPC/1973, para estabelecer a fase 
de cumprimento das sentenças no processo de conhe‑
cimento e revogar dispositivos relativos à execução 
fundada em título judicial, e dá outras providências.

Art. 42. O artigo 520 do Código de Processo 
Civil passa a ter mais um inciso, com a seguinte 
redação:
 “Art. 520.  ............................................................
 . ..........................................................................
 VI – julgar procedente o pedido de instituição de 

arbitragem.”

Art. 43. Esta Lei entrará em vigor sessenta dias 
após a data de sua publicação.
Art. 44. Ficam revogados os artigos 1.037 a 
1.048 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916, 
Código Civil Brasileiro; os artigos 101 e 1.072 a 
1.102 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, 
Código de Processo Civil; e demais disposições 
em contrário.
c	 A Lei no 3.071, de 1o‑1‑1916, foi revogada pela Lei 

no 10.406, de 10‑1‑2002 (Código Civil).

Brasília, 23 de setembro de 1996;  
175o da Independência e  

108o da República.
Fernando Henrique Cardoso
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CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
(LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015)

Código de Processo Civil.
c	 Publicada no DOU de 17‑3‑2015.
c	 Art. 1.045 deste Código.
c	 Lei no 13.300, de 24‑6‑2016 (Lei do Mandado de 

Injunção).

(EXCERTOS)
A Presidenta da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei:
.....................................................................

lIVro II – DA Função jurisDiCionAl

.....................................................................

TÍTULO II – DOS LIMITES DA JURISDIÇÃO 
NACIONAL E DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Capítulo I
DOS LIMITES DA JURISDIÇÃO NACIONAL

c	 Art. 964 deste Código.

Art. 21. Compete à autoridade judiciária brasi-
leira processar e julgar as ações em que:
c	 Súmulas nos 181 e 242 do STJ.

I – o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, 
estiver domiciliado no Brasil;
c	 Art. 46, § 3o, deste Código.
c	 Arts. 70 a 78 do CC.

II – no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;
c	 Art. 12 do Dec.‑lei no 4.657, de 4‑9‑1942 (Lei de In‑

trodução às Normas do Direito Brasileiro).

III – o fundamento seja fato ocorrido ou ato pra-
ticado no Brasil.
Parágrafo único. Para o fim do disposto no inci-
so I, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa 
jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial 
ou sucursal.
c	 Art. 75, X, § 3o, deste Código.
c	 Art. 75, § 2o, do CC.
c	 Art. 12 da LINDB.

.....................................................................
Art. 23. Compete à autoridade judiciária brasi-
leira, com exclusão de qualquer outra:
c	 Arts. 7o, 10, 14 e 18 da LINDB.

I – conhecer de ações relativas a imóveis situa-
dos no Brasil;
c	 Art. 47 deste Código.
c	 Arts. 8o e 12, § 1o, do Dec.‑lei no 4.657, de 4‑9‑1942 

(Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

II – em matéria de sucessão hereditária, proce-
der à confirmação de testamento particular e 
ao inventário e à partilha de bens situados no 
Brasil, ainda que o autor da herança seja de na-
cionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora 
do território nacional;
c	 Art. 48 deste Código.
c	 Arts. 70 a 78 do CC.
c	 Art. 10 do Dec.‑lei no 4.657, de 4‑9‑1942 (Lei de In‑

trodução às Normas do Direito Brasileiro).

III – em divórcio, separação judicial ou disso-
lução de união estável, proceder à partilha de 
bens situados no Brasil, ainda que o titular seja 
de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio 
fora do território nacional.
c	 Arts. 53, I, 189, II, 693 a 699, 731 a 734 e 961, §§ 5o 

e 6o, deste Código.
c	 Arts. 70 a 78, 1.571 a 1.582 e 1.723 a 1.727 do CC.
c	 Art. 7o do Dec.‑lei no 4.657, de 4‑9‑1942 (Lei de Intro‑

dução às Normas do Direito Brasileiro).
c	 Lei no 6.515, de 26‑12‑1977 (Lei do Divórcio).
c	 Lei no 8.971, de 29‑12‑1994, dispõe sobre direito dos 

companheiros a alimentos e à sucessão.
c	 Lei no 9.278, de 10‑5‑1996 (Lei da União Estável).

Art. 24. A ação proposta perante tribunal es-
trangeiro não induz litispendência e não obsta 
a que a autoridade judiciária brasileira conheça 
da mesma causa e das que lhe são conexas, res-
salvadas as disposições em contrário de tratados 
internacionais e acordos bilaterais em vigor no 
Brasil.
c	 Art. 337, § 1o, deste Código.

Parágrafo único. A pendência de causa perante a 
jurisdição brasileira não impede a homologação 
de sentença judicial estrangeira quando exigida 
para produzir efeitos no Brasil.
c	 Arts. 26, § 2o, 27, III, 40, e 960 a 965 deste Código.

.....................................................................

Capítulo II
DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

.....................................................................

DIREITO PROCESSUAL

 INTER - 16ª ed-2022.indb   1093 INTER - 16ª ed-2022.indb   1093 08/02/2022   18:3908/02/2022   18:39



Código de Processo Civil1094

Seção III

DA CARTA ROGATÓRIA

.....................................................................

Art. 36. O procedimento da carta rogatória pe-
rante o Superior Tribunal de Justiça é de juris-
dição contenciosa e deve assegurar às partes as 
garantias do devido processo legal.
c	 Arts. 5o, LIV, 105, I, i, e 109, X, da CF.

§ 1o A defesa restringir-se-á à discussão quanto 
ao atendimento dos requisitos para que o pro-
nunciamento judicial estrangeiro produza efei-
tos no Brasil.

§ 2o Em qualquer hipótese, é vedada a revisão 
do mérito do pronunciamento judicial estran-
geiro pela autoridade judiciária brasileira.

.....................................................................

TÍTULO III – DA COMPETÊNCIA INTERNA

Capítulo I
DA COMPETÊNCIA

c	 Art. 5o, LIII, da CF.
c	 Art. 781 deste Código.

Seção I

DISPOSIÇÕES GERAIS

.....................................................................

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou 
em direito real sobre bens móveis será proposta, 
em regra, no foro de domicílio do réu.
c	 Arts. 70 a 78 do CC.

§ 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será de-
mandado no foro de qualquer deles.

§ 2o Sendo incerto ou desconhecido o domicílio 
do réu, ele poderá ser demandado onde for en-
contrado ou no foro de domicílio do autor.

§ 3o Quando o réu não tiver domicílio ou resi-
dência no Brasil, a ação será proposta no foro 
de domicílio do autor, e, se este também residir 
fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer 
foro.
c	 Art. 21 deste Código.

§ 4o Havendo 2 (dois) ou mais réus com dife-
rentes domicílios, serão demandados no foro de 
qualquer deles, à escolha do autor.

§ 5o A execução fiscal será proposta no foro de 
domicílio do réu, no de sua residência ou no do 
lugar onde for encontrado.
c	 Lei no  6.830, de 22‑9‑1980 (Lei das Execuções 

Fiscais).

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real 
sobre imóveis é competente o foro de situação 
da coisa.
c	 Art. 23, I, deste Código.

§ 1o O autor pode optar pelo foro de domicílio 
do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não 
recair sobre direito de propriedade, vizinhança, 
servidão, divisão e demarcação de terras e de 
nunciação de obra nova.
c	 Arts. 63, 574 a 598 deste Código.

.....................................................................
Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, 
no Brasil, é o competente para o inventário, a 
partilha, a arrecadação, o cumprimento de dis-
posições de última vontade, a impugnação ou 
anulação de partilha extrajudicial e para todas 
as ações em que o espólio for réu, ainda que o 
óbito tenha ocorrido no estrangeiro.
c	 Arts. 23, II, 610 a 673 e 735 a 737 deste Código.
c	 Súm. no 58 do TFR.

Parágrafo único. Se o autor da herança não pos-
suía domicílio certo, é competente:
I – o foro de situação dos bens imóveis;
II – havendo bens imóveis em foros diferentes, 
qualquer destes;
III – não havendo bens imóveis, o foro do local 
de qualquer dos bens do espólio.
.....................................................................

lIVro III – Dos sujeitos Do ProCesso

TÍTULO I – DAS PARTES E DOS PROCURADORES

Capítulo I
DA CAPACIDADE PROCESSUAL

.....................................................................
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e 
passivamente:
.....................................................................
X – a pessoa jurídica estrangeira, pelo geren-
te, representante ou administrador de sua fi-
lial, agência ou sucursal aberta ou instalada no 
Brasil;
c	 Art. 21, parágrafo único, deste Código.
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1130 Convenção – Citação, Intimação e Notificação no Estrangeiro

artIgo 5o

A Autoridade Central do Estado requerido pro-
cederá ou providenciará para que um órgão 
adequado proceda à citação, intimação ou 
notificação:
a) segundo a forma prescrita pela legislação do 

Estado requerido para citações, intimações 
ou notificações em procedimentos domésti-
cos dirigidas a pessoas que se encontrem em 
seu território; ou

b) segundo a forma específica solicitada pelo 
requerente, a menos que tal forma seja in-
compatível com a lei do Estado requerido.

Salvo o caso previsto na alínea b deste artigo, 
o documento sempre poderá ser entregue ao 
destinatário que voluntariamente o aceitar.
Se o documento se destinar a citação, intima-
ção ou notificação nos termos do disposto no 
primeiro parágrafo deste artigo, a Autoridade 
Central poderá exigir que o documento seja re-
digido ou traduzido no idioma oficial ou em um 
dos idiomas oficiais do Estado requerido.
A parte da solicitação, feita de acordo com o 
formulário anexo à presente Convenção, a qual 
contém um resumo do documento a ser obje-
to de citação, intimação ou intimação, deve-
rá ser entregue ao destinatário, junto àquele 
documento.

artIgo 6o

A Autoridade Central do Estado requerido ou 
qualquer autoridade por ela designada para 
este fim preencherá um certificado segundo o 
modelo anexo à presente Convenção.
O certificado deverá informar que a solicitação 
foi cumprida; consignará a forma, o lugar e a 
data do cumprimento, assim como a pessoa a 
quem o documento foi entregue. Se o docu-
mento não tiver sido entregue, o certificado in-
dicará as razões que impediram o cumprimento.
Caso o certificado não tenha sido preenchido 
pela Autoridade Central ou por autoridade judi-
cial, o requerente poderá solicitar que uma des-
sas autoridades assine adicionalmente o certifi-
cado. O certificado será remetido diretamente 
ao requerente.

artIgo 7o

Os termos padrão contidos no modelo anexo à 
presente Convenção serão redigidos em fran-
cês ou em inglês, em todos os casos. Podem ser 
redigidos também no idioma oficial ou em um 

dos idiomas oficiais do Estado de origem dos 
documentos.
Os espaços em branco serão preenchidos no 
idioma do Estado requerido ou em francês ou 
em inglês.

artIgo 8o

Cada Estado Contratante terá autonomia para 
mandar proceder no estrangeiro às citações, 
intimações ou notificações de documentos ju-
diciais, diretamente por meio de seus represen-
tantes diplomáticos ou consulares, sem qual-
quer tipo de coação.
Cada Estado pode declarar opor-se a tais cita-
ções, intimações ou notificações de documentos 
judiciais em seu território, exceto se destinadas 
a cidadão do Estado de origem dos documentos.

artIgo 9o

Cada Estado Contratante tem, ademais, auto-
nomia para utilizar a via consular para transmitir 
documentos judiciais para citação, intimação ou 
notificação às autoridades de outro Estado Con-
tratante designadas por este para tal fim.
Caso circunstâncias excepcionais o exigirem, 
cada Estado Contratante poderá utilizar a via 
diplomática para o mesmo fim.

artIgo 10
Se o Estado destinatário não se opuser, a pre-
sente Convenção não se interporá à:
a) autonomia de remeter documentos judiciais, 

por via postal, diretamente a pessoas que se 
encontrem no estrangeiro;

b) autonomia de os agentes do judiciário, au-
toridades ou outras pessoas competentes do 
Estado de origem promoverem as citações, 
intimações ou notificações de documentos 
judiciais diretamente por meio de agente 
do judiciário, autoridades ou outras pessoas 
competentes do Estado de destino; e

c) autonomia de qualquer pessoa interessada 
em um processo promover as citações, in-
timações ou notificações de documentos 
judiciais diretamente por meio de agentes 
do judiciário, autoridades ou outras pessoas 
competentes do Estado de destino.

artIgo 11
A presente Convenção não impedirá que dois 
ou mais Estados Contratantes acordem admitir, 
para fins de citação, intimação ou notificação de 
documentos judiciais, outras vias de transmis-
são além das previstas nos artigos precedentes e 
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Art. 177. Aplicar-se-á a lei territorial ao erro, à 
violência, à intimidação e ao dolo, em relação 
ao consentimento.
Art. 178. É também territorial toda regra que 
proíbe sejam objeto de contrato serviços con-
trários às leis e aos bons costumes e coisas que 
estejam fora do comércio.
Art. 179. São de ordem pública internacional as 
disposições que se referem à causa ilícita nos 
contratos.
Art. 180. Aplicar-se-ão simultaneamente a Iei do 
lugar do contrato e a da sua execução, à neces-
sidade de outorgar escritura ou documento pú-
blico para a eficácia de determinados convênios 
e a de os fazer constar por escrito.
Art. 181. A rescisão dos contratos, por incapaci-
dade ou ausência, determina-se pela lei pessoal 
do ausente ou incapaz.
Art. 182. As demais causas de rescisão e sua for-
ma e efeitos subordinam-se à lei territorial.
Art. 183. As disposições sobre nulidade dos con-
tratos são submetidas à lei de que dependa a 
causa da nulidade.
Art. 184. A interpretação dos contratos deve 
efetuar-se, como regra geral, de acordo com a 
lei que os rege.
Contudo, quando essa lei for discutida e deva re-
sultar da vontade tácita das partes, aplicar-se-á, 
por presunção, a legislação que para esse caso 
se determina nos arts. 185 e 186, ainda que isso 
leve a aplicar ao contrato uma lei distinta, como 
resultado da interpretação da vontade.
Art. 185. Fora das regras já estabelecidas e das 
que no futuro se consignem para os casos espe-
ciais, nos contratos de adesão presume-se acei-
ta, na falta de vontade expressa ou tácita, a lei 
de quem os oferece ou prepara.
Art. 186. Nos demais contratos, e para o caso 
previsto no artigo anterior, aplicar-se-á em pri-
meiro lugar a lei pessoal comum aos contratan-
tes e, na sua falta, a do lugar da celebração.

Capítulo III
DOS CONTRATOS MATRIMONIAIS 

EM RELAÇÃO AOS BENS

Art. 187. Os contratos matrimoniais regem-se 
pela lei pessoal comum aos contratantes 
e, na sua falta, pela do primeiro domicílio 
matrimonial.

Essas mesmas leis determinam, nessa ordem, o 
regime legal supletivo, na falta de estipulação.
Art. 188. É de ordem pública internacional o pre-
ceito que veda celebrar ou modificar contratos 
nupciais na constância do matrimônio, ou que 
se altere o regime de bens por mudanças de 
nacionalidade ou de domicílio posteriores ao 
mesmo.
Art. 189. Têm igual caráter os preceitos que se 
referem à rigorosa aplicação das leis e dos bons 
costumes, aos efeitos dos contratos nupciais em 
relação a terceiros e à sua forma solene.
Art. 190. A vontade das partes regula o direito 
aplicável às doações por motivo de matrimô-
nio, exceto no que se refere à capacidade dos 
contratantes, à salvaguarda de direitos dos her-
deiros legítimos e à sua nulidade, enquanto o 
matrimônio subsistir, subordinando-se tudo à lei 
geral que o regular e desde que a ordem pública 
internacional não seja atingida.
Art. 191. As disposições relativas ao dote e aos 
bens parafernais dependem da lei pessoal da 
mulher.
Art. 192. É de ordem pública internacional o 
preceito que repudia a inalienabilidade do dote.
Art. 193. É de ordem pública internacional a 
proibição de renunciar à comunhão de bens ad-
quiridos durante o matrimônio.

Capítulo IV
DA COMPRA E VENDA, CESSÃO 

DE CRÉDITO E PERMUTA

Art. 194. São de ordem pública internacional as 
disposições relativas à alienação forçada por uti-
lidade publica.
Art. 195. O mesmo sucede com as disposições 
que fixam os efeitos da posse e do registro en-
tre vários adquirentes e as referentes à remissão 
legal.

Capítulo V
DO ARRENDAMENTO

Art. 196. No arrendamento de coisas, deve 
aplicar-se a lei territorial às medidas para salva-
guarda do interesse de terceiros e aos direitos 
e deveres do comprador de imóvel arrendado.
Art. 197. É de ordem pública internacional, na 
locação de serviços, a regra que impede con-
tratá-los por toda a vida ou por mais de certo 
tempo.
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1186 Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro

Parágrafo único. VETADO. Lei no  13.655, de 
25-4-2018.
Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, 
controladora ou judicial, quanto à validade de 
ato, contrato, ajuste, processo ou norma admi-
nistrativa cuja produção já se houver comple-
tado levará em conta as orientações gerais da 
época, sendo vedado que, com base em mudan-
ça posterior de orientação geral, se declarem 
inválidas situações plenamente constituídas.
c	 Dec. no 9.830, de 10‑6‑2019, regulamenta este artigo.

Parágrafo único. Consideram-se orientações ge-
rais as interpretações e especificações contidas 
em atos públicos de caráter geral ou em juris-
prudência judicial ou administrativa majoritária, 
e ainda as adotadas por prática administrativa 
reiterada e de amplo conhecimento público.
c	 Art. 24 acrescido pela Lei no 13.655, de 25‑4‑2018.

Art. 25. VETADO. Lei no 13.655, de 25-4-2018.
Art. 26. Para eliminar irregularidade, incerteza 
jurídica ou situação contenciosa na aplicação do 
direito público, inclusive no caso de expedição 
de licença, a autoridade administrativa poderá, 
após oitiva do órgão jurídico e, quando for o 
caso, após realização de consulta pública, e pre-
sentes razões de relevante interesse geral, cele-
brar compromisso com os interessados, obser-
vada a legislação aplicável, o qual só produzirá 
efeitos a partir de sua publicação oficial.
c	 Caput acrescido pela Lei no 13.655, de 25‑4‑2018.
c	 Dec. no 9.830, de 10‑6‑2019, regulamenta este artigo.

§ 1o O compromisso referido no caput deste 
artigo:
I – buscará solução jurídica proporcional, equâ-
nime, eficiente e compatível com os interesses 
gerais;
II – VETADO. Lei no 13.655, de 25-4-2018;
III – não poderá conferir desoneração perma-
nente de dever ou condicionamento de direito 
reconhecidos por orientação geral;
IV – deverá prever com clareza as obrigações 
das partes, o prazo para seu cumprimento e as 
sanções aplicáveis em caso de descumprimento.
c	 § 1o acrescido pela Lei no 13.655, de 25‑4‑2018.

§ 2o VETADO. Lei no 13.655, de 25-4-2018.
Art. 27. A decisão do processo, nas esferas ad-
ministrativa, controladora ou judicial, poderá 
impor compensação por benefícios indevidos 

ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do 
processo ou da conduta dos envolvidos.
c	 Dec. no 9.830, de 10‑6‑2019, regulamenta este artigo.

§ 1o A decisão sobre a compensação será moti-
vada, ouvidas previamente as partes sobre seu 
cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor.
§ 2o Para prevenir ou regular a compensação, 
poderá ser celebrado compromisso processual 
entre os envolvidos.
c	 Art. 27 acrescido pela Lei no 13.655, de 25‑4‑2018.

Art. 28. O agente público responderá pessoal-
mente por suas decisões ou opiniões técnicas 
em caso de dolo ou erro grosseiro.
c	 Caput acrescido pela Lei no 13.655, de 25‑4‑2018.
c	 Dec. no 9.830, de 10‑6‑2019, regulamenta este artigo.

§§  1o a 3o VETADOS. Lei no  13.655, de 
25-4-2018.
Art. 29. Em qualquer órgão ou Poder, a edição 
de atos normativos por autoridade adminis-
trativa, salvo os de mera organização interna, 
poderá ser precedida de consulta pública para 
manifestação de interessados, preferencialmen-
te por meio eletrônico, a qual será considerada 
na decisão.
c	 Caput acrescido pela Lei no 13.655, de 25‑4‑2018.
c	 Dec. no 9.830, de 10‑6‑2019, regulamenta este artigo.

§ 1o A convocação conterá a minuta do ato nor-
mativo e fixará o prazo e demais condições da 
consulta pública, observadas as normas legais e 
regulamentares específicas, se houver.
c	 § 1o acrescido pela Lei no 13.655, de 25‑4‑2018.

§ 2o VETADO. Lei no 13.655, de 25-4-2018.
Art. 30. As autoridades públicas devem atuar 
para aumentar a segurança jurídica na aplica-
ção das normas, inclusive por meio de regula-
mentos, súmulas administrativas e respostas a 
consultas.
c	 Dec. no 9.830, de 10‑6‑2019, regulamenta este artigo.

Parágrafo único. Os instrumentos previstos no 
caput deste artigo terão caráter vinculante em 
relação ao órgão ou entidade a que se destinam, 
até ulterior revisão.
c	 Art. 30 acrescido pela Lei no 13.655, de 25‑4‑2018.

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1942;  
121o da Independência e 

 54o da República.
Getúlio Vargas
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Súmulas Vinculantes do STF

SÚMULAS VINCULANTES DO  
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

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

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

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

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

so Administrativo Federal).

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

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

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

7. A norma do § 3o do artigo 192 da Consti-
tuição, revogada pela Emenda Constitucional 
no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 

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

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

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

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

to da Previdência Social).

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

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

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

11. Só é lícito o uso de algemas em casos de 
resistência e de fundado receio de fuga ou de 
perigo à integridade física própria ou alheia, 
por parte do preso ou de terceiros, justificada a 
excepcionalidade por escrito, sob pena de res-
ponsabilidade disciplinar, civil e penal do agente 
ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do 
ato processual a que se refere, sem prejuízo da 
responsabilidade civil do Estado.
c	 Publicada no DOU de 22‑8‑2008.
c	 Art. 5o, XLIX, da CF.
c	 Arts. 23, III, 329 a 331 e 352 do CP.
c	 Arts. 284 e 292 do CPP.
c	 Arts. 42, 177, 180, 298 a 301 do CPM.
c	 Arts. 234 e 242 do CPPM.
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63. É indispensável, para trazida de automóvel, 
a prova do licenciamento há mais de seis meses 
no país de origem.
64. É permitido trazer do estrangeiro, como 
bagagem, objetos de uso pessoal e doméstico, 
desde que, por sua quantidade e natureza, não 
induzam finalidade comercial.
85. Não estão sujeitos ao Imposto de Consumo 
os bens de uso pessoal e doméstico trazidos, 
como bagagem, do exterior.
86. Não está sujeito ao Imposto de Consumo 
automóvel usado, trazido do exterior pelo 
proprietário.
94. É competente a autoridade alfandegária 
para o desconto, na fonte, do Imposto de Renda 
correspondente às comissões dos despachantes 
aduaneiros.
119. É devido o Imposto de Vendas e Consigna-
ções sobre a venda de cafés ao instituto Brasi-
leiro do café, embora o lote, originariamente, se 
destinasse à exportação.
137. A taxa de fiscalização da exportação inci-
de sobre a bonificação cambial concedida ao 
exportador. 
259. Para produzir efeito em juízo não é neces-
sária a inscrição, no Registro Público, de docu-
mentos de procedência estrangeira, autentica-
dos por via consular.
262. Não cabe medida possessória liminar para 
liberação alfandegária de automóvel. 
309. A taxa de despacho aduaneiro, sendo adi-
cional do Imposto de Importação, não está com-
preendida na isenção do Imposto de Consumo 
para automóvel usado trazido do exterior pelo 
proprietário.
381. Não se homologa sentença de divórcio ob-
tida por procuração, em país de que os cônjuges 
não eram nacionais.
c	 Súm. no 420 do STF.

420. Não se homologa sentença proferida no 
estrangeiro, sem prova do trânsito em julgado.
c	 Súm. no 381.

421. Não impede a extradição a circunstância de 
ser o extraditando casado com brasileira ou ter 
filho brasileiro.
c	 Lei no 13.445, de 24‑5‑2017 (Lei da Migração).

477. As concessões de terras devolutas situadas 
na faixa de fronteira, feitas pelos Estados, auto-
rizam, apenas, o uso, permanecendo o domínio 

com a União, ainda que se mantenha inerte ou 
tolerante, em relação aos possuidores.
522. Salvo ocorrência de tráfico para o Exte-
rior, quando, então, a competência será da 
Justiça Federal, compete à Justiça dos Estados 
o processo e julgamento dos crimes relativos a 
entorpecentes.
536. São objetivamente imunes ao Imposto so-
bre Circulação de Mercadoria os produtos in-
dustrializados, em geral, destinados à exporta-
ção, além de outros, com a mesma destinação, 
cuja isenção a lei determinar.
575. À mercadoria importada de país signatário 
do GATT, ou membro da ALALC, estende-se a 
isenção do Imposto sobre Circulação de Merca-
dorias concedida a similar nacional.
661. Na entrada de mercadoria importada do 
exterior, é legítima a cobrança do ICMS por oca-
sião do desembaraço aduaneiro.
c	 Súm. Vinc. no 48 do STF.

692. Não se conhece de habeas corpus contra 
omissão de relator de extradição, se fundado 
em fato ou direito estrangeiro cuja prova não 
constava dos autos, nem foi ele provocado a 
respeito.
c	 Lei no 13.445, de 24‑5‑2017 (Lei de Migração).

SÚMULAS DO TRIBUNAL  
FEDERAL DE RECURSOS

c	 As Súmulas abaixo foram publicadas antes da Cons‑
tituição Federal de 1988, que extinguiu o TFR. Foram 
mantidas nesta edição por sua importância histórica.

83. Compete à Justiça Federal processar e julgar 
reclamação trabalhista movida contra represen-
tação diplomática de país estrangeiro, inclusive 
para decidir sobre a preliminar de imunidade de 
jurisdição.
100. O lucro obtido com a exportação de açúcar 
demerara, adquirido e exportado pelo Instituto 
do Açúcar e do Álcool, está isento do Imposto 
de Renda. 
207. Nas ações executivas regidas pela Lei 
no 5.741, de 1971, o praceamento do imóvel 
penhorado independe de avaliação. 
220. As mercadorias oriundas do estrangeiro, 
com simples trânsito em porto nacional, des-
tinadas a outro País, não estão sujeitas ao pa-
gamento de Taxa de Melhoramento dos Portos 
(TMP).
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221. A Taxa de Melhoramento dos Portos (TMP), 
referente a mercadoria oriunda do estrangei-
ro com trânsito em porto nacional e destinada 
a outro porto nacional, somente é devida no 
destino.

SÚMULAS DO SUPERIOR  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

20. A mercadoria importada de país signatário 
do GATT é isenta do ICM, quando contemplado 
com esse favor o similar nacional.
c	 Art. 98 do CTN.

49. Na exportação de café em grão, não se inclui 
na base de cálculo do ICM a quota de contribui-
ção, a que se refere o artigo 2o do Decreto-Lei 
no 2.295, de 21-11-1986.
50. O Adicional de Tarifa Portuária incide apenas 
nas operações realizadas com mercadorias im-
portadas ou exportadas, objeto do comércio de 
navegação de longo curso.
100. É devido o Adicional ao Frete para Reno-
vação da Marinha Mercante na importação 
sob o regime de benefícios fiscais à exportação 
(BEFIEX).
124. A Taxa de Melhoramento dos Portos tem 
base de cálculo diversa do Imposto de Importa-
ção, sendo legítima a sua cobrança sobre a im-
portação de mercadorias de países signatários 
do GATT, da ALALC ou ALADI.
129. O exportador adquire o direito de trans-
ferência de crédito do ICMS quando realiza 
a exportação do produto e não ao estocar a 
matéria-prima.
419. Descabe a prisão civil do depositário judi-
cial infiel.
c	 Art. 5o, LXVII, da CF.
c	 Art. 652 do CC.
c	 Art. 4o, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.866, de 11‑4‑1994 (Lei 

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

nações Fiduciárias).

c	 Art. 11 do Dec. no 592, de 6‑7‑1992, que promulga o 
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

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

485. A Lei de Arbitragem aplica-se aos contra-
tos que contenham cláusula arbitral, ainda que 
celebrados antes da sua edição.
c	 Lei no 9.307, de 23‑9‑1996 (Lei da Arbitragem).

499. As empresas prestadoras de serviços estão 
sujeitas às contribuições ao Sesc e Senac, salvo 
se integradas noutro serviço social.
c	 Art. 240 da CF.
c	 Arts. 570 e 577 da CLT.

568. O relator, monocraticamente e no Superior 
Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provi-
mento ao recurso quando houver entendimento 
dominante acerca do tema.
569. Na importação, é indevida a exigência de 
nova certidão negativa de débito no desemba-
raço aduaneiro, se já apresentada a comprova-
ção da quitação de tributos federais quando da 
concessão do benefício relativo ao regime de 
drawback.
579. Não é necessário ratificar o recurso espe-
cial interposto na pendência do julgamento dos 
embargos de declaração, quando inalterado o 
resultado anterior.
607. A majorante do tráfico transnacional de 
drogas (art. 40, I, da Lei no 11.343/2006) con-
figura-se com a prova da destinação interna-
cional das drogas, ainda que não consumada a 
transposição de fronteiras.
640. O benefício fiscal que trata do Regime Es-
pecial de Reintegração de Valores Tributários 
para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA) al-
cança as operações de venda de mercadorias de 
origem nacional para a Zona Franca de Manaus, 
para consumo, industrialização ou reexportação 
para o estrangeiro.
649. Não incide ICMS sobre o serviço de 
transporte interestadual de mercadorias 
destinadas ao exterior.
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A
ABALROAMENTO
• em navegação: art. 97 da Convenção 

das Nações Unidas sobre o Direito 
do Mar

ACORDO
• vide TRATADO

AGENTE CONSULAR
• categorias: arts. 1o e 2o da Convenção 

de Viena sobre Relações Consulares
• imunidade de jurisdição: art. 43 da 

Convenção de Viena sobre Relações 
Consulares

• inviolabilidade pessoal dos agentes 
consulares: art. 41 da Convenção de 
Viena sobre Relações Consulares

• liberdade de movimento: art. 34 da 
Convenção de Viena sobre Relações 
Consulares

• nacionalidade: art. 22 da Convenção 
de Viena sobre Relações Consulares

• prática de atos diplomáticos por 
funcionário consular: art.  17 da 
Convenção de Viena sobre Relações 
Consulares

• proteção aos funcionários consula‑
res: arts. 40 e 64 da Convenção de 
Viena sobre Relações Consulares

• seguro contra danos causados a ter‑
ceiro: art. 56 da Convenção de Viena 
sobre Relações Consulares

AGENTE DIPLOMÁTICO
• imunidade e ressalvas: arts. 31, 38 

e 39 da Convenção de Viena sobre 
Relações Diplomáticas

• inviolabilidade pessoal e da residên‑
cia: arts. 28 e 29 da Convenção de 
Viena sobre Relações Diplomáticas

• isenção de impostos ou taxas: 
arts. 34 e 36 da Convenção de Viena 
sobre Relações Diplomáticas

• proibição de exercício de ativida‑
des profissionais: art.  42 da Con‑
venção de Viena sobre Relações 
Diplomáticas

• término das funções: art.  43 da 
Convenção de Viena sobre Relações 
Diplomáticas

AGRESSÃO
• Res. da Assembleia‑Geral da ONU 

no 3.314/1974

ÁGUAS INTERIORES
• disposições atinentes: arts. 8o e 50 da 

Convenção das Nações Unidas sobre 
o Direito do Mar

ALTO-MAR
• definição e disposições gerais: 

arts. 86 a 90 da Convenção das Na‑
ções Unidas sobre o Direito do Mar

AMEAÇA AO TERRITÓRIO
• respeito a integridade territorial: 

arts. 10 do Pacto da Sociedade das 
Nações e 2o (4) da Carta das Nações 
Unidas

APÁTRIDA
• Convenção para a Redução dos 

Casos
• proteção: art. 26 da Lei no 13.445/ 

2017
• proteção e redução: arts. 95 a 107 do 

Dec. no 9.199/2017
• redução de casos: art.  26 da Lei 

no 13.445/2017

ARBITRAGEM
• na Sociedade das Nações: arts. 12 e 

13 do Pacto da Sociedade das Nações
• no Brasil: Lei no 9.307/1996

ÁREAS
• cobertas de gelo: art. 234 da Con‑

venção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar

ARMAMENTOS
• nacionais; redução exigível; manu‑

tenção da paz; planos de redução: 
art.  8o do Pacto da Sociedade das 
Nações

ARQUIPÉLAGO
• disposições pertinentes: arts.  46 a 

49 da Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar

ASILO
• Brasil: art. 4o, X, da Constituição bra‑

sileira; Lei no 9.474/1997
• crianças: art. 22 da Convenção sobre 

os Direitos da Criança
• diplomático: Convenção sobre Asilo 

Diplomático
• direito humano: art. 14 da Declara‑

ção Universal dos Direitos Humanos
• territorial: Convenção sobre Asilo 

Territorial

ASILO POLÍTICO
• arts. 108 a 18 do Dec. no 9.199/2017

• condição jurídica: arts. 27 a 29 da Lei 
no 13.445/2017

ASSEMBLEIA
• da Liga das Nações: art. 3o do Pacto 

da Sociedade das Nações
• da ONU: arts. 9o a 22 da Carta das 

Nações Unidas

ASSISTÊNCIA
• dever da prestação: art. 98 da Con‑

venção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar

• judiciária; procedimentos: arts. 1o a 
13 da Convenção sobre o Acesso In‑
ternacional à Justiça

ATA FINAL
• que incorpora os resultados da roda‑

da Uruguai de negociações comer‑
ciais multilaterais do GATT: Acordo 
Constitutivo da Organização Mundial 
do Comércio

ATOS NOTARIAS E DE REGISTRO 
CIVIL
• serviço consular brasileiro; dispensa 

de legalização no Brasil das assina‑
turas e atos emanados das autori‑
dades consulares brasileiras: Dec. 
no 8.742/2016

AUTORIDADE
• asilante: art. IX da Convenção sobre 

Asilo Diplomático
• internacional dos Fundos Marinhos: 

arts. 156 a 160 da Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do 
Mar

AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA
• disposições gerais: arts. 123 a 130 

do Dec. no 9.199/2017
• hipóteses de autorização: arts. 142 a 

163 do Dec. no 9.199/2017
• negativa de concessão, denegação, 

perda e cancelamento: arts. 132 a 
141 do Dec. no 9.199/2017

• taxas: art. 131 do Dec. no 9.199/2017

AVIAÇÃO CIVIL INTERNACIONAL
• princípios e disposições gerais: Con‑

venção de Aviação Civil Internacional

B
BAIXIOS A DESCOBERTO
• definição: art. 13 da Convenção das 

Nações Unidas sobre o Direito do 
Mar
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