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VVade 
Mecum CONSTITUCIONAL

Apresentação
O presente Vade Mecum tem por finalidade auxiliar os candidatos da prova da OAB em Direito Consti‑

tucional, bem como os candidatos de concursos públicos.

O material foi organizado por professores com mais de uma década de atuação na preparação de alunos 

para o Exame de Ordem e concursos e, aqui, você encontrará a legislação necessária de acordo com os 

certames já realizados.

Além do texto integral da Constituição Federal, há códigos e legislação complementar relacionados ao 

Direito Constitucional. Há também notas remissivas abaixo das principais normas, o que torna a consulta 

mais rápida e direcionada, e permite um estudo sistematizado dos temas.

Importante destacar que a obra está totalmente de acordo com o edital do Exame de Ordem da OAB 

e pode ser levada e consultada durante a prova de 2a Fase. Não há nenhum conteúdo proibido pela banca 

examinadora.

Enfim, os organizadores esperam que a presente obra auxilie no sucesso dos profissionais do Direito, 

em especial, os futuros advogados e advogadas.

Erival da Silva Oliveira

Paulo Henrique Ledo Peixoto
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Constituição da República 
Federativa do Brasil

PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assem‑
bleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Demo‑
crático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais 
e individuais, a liberdade, a segurança, o bem‑estar, o desen‑
volvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fun‑
dada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, pro‑
mulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

	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 Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:

	Arts. 18, caput, 19, caput e 60, §  4o, I e II, desta 
Constituição.

I – a soberania;
	Arts. 20, VI, 21, I, II e III, 49, II, e 84, VII, VIII, XIX e XX, 

desta Constituição.
	Arts. 237 e 260 do CPC.
	Arts. 780 a 790 do CPP.

II – a cidadania;
	Arts. 5.o, XXXIV, LIV, LXXI, LXXIII e LXXVII, 14/17 e 60, § 4.o, 

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

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

cidadania.
III – a dignidade da pessoa humana;

	Arts. 5.o, 34, VII, b, 226, § 7.o, 227 e 230 desta Constituição.
	Lei no 11.340, de 7‑8‑2006 (Lei que Coíbe a Violência Do‑

méstica e Familiar Contra a Mulher).
	Dec. no 8.858, de 26‑9‑2016, que regulamenta o disposto 

no art. 199 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de 
Execução Penal.

	Prov. do CNJ no 73, de 28‑6‑2018, (Dispõe sobre a averba‑
ção da alteração do prenome e do gênero nos assentos 
de nascimento e casamento de pessoa transgênero no 
Registro Civil das Pessoas Naturais (RCPN).

	Súmulas Vinculantes nos 6, 11, 14, 25, 28, 33, 44, 45 e 55 do 
STF.

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
	Arts. 6.o a 11 e 170 desta Constituição.
	Dec. no  591, de 6‑7‑1992, que que promulga o Pacto 

Internacional Sobre Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais.

	Dec. no 3.321, de 30‑12‑1999, que promulga o protocolo 
adicional à Convenção Americana sobre Direitos Hu‑
manos em matéria de direitos econômicos, sociais e 
culturais – Protocolo de São Salvador.

V – o pluralismo político.
	Arts. 14 a 17 desta Constituição.
	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 ter‑
mos desta Constituição.

	Arts. 14 e 60, § 4.o, II e III, desta Constituição.
	Lei no  9.709, de 18‑11‑1998, regulamenta a execu‑

ção 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.

	Arts. 44 a 75, 76 a91 e 92 a 126 desta Constituição.
	Art. 60, § 4.o, III, desta Constituição.
	Súm. no 649 do STF.

Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República Fe‑
derativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;

	Arts. 6.o a 11 e 170 desta Constituição.
	Dec. no 591, de 6‑7‑1992, que promulga o Pacto Interna‑

cional Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
	Dec. no 3.321, de 30‑12‑1999, que promulga o protocolo 

adicional à Convenção Americana sobre Direitos Hu‑
manos em matéria de direitos econômicos, sociais e 
culturais – Protocolo de São Salvador.

II – garantir o desenvolvimento nacional;
	Arts. 23, par. ún., e 174, § 1.o, desta Constituição.

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desi‑
gualdades sociais e regionais;

	Arts. 23, X, e 214 desta Constituição.
	Arts. 79 a 82 do ADCT.
	LC no 111, de 6‑7‑2001, dispõe sobre o Fundo de Combate 

e Erradicação da Pobreza.
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discrimi‑
nação.

	STF – ADPF no 132 e ADIN no 4.277 (DOU de 13‑5‑2011).
	Art. 1.723 do CC.
	Lei no 7.716, de 5‑1‑1989 (Lei do Racismo).
	Lei no 11.340, de 7‑8‑2006 (Lei que Coíbe a Violência Do‑

méstica e Familiar Contra a Mulher).
	Lei no  12.288, de 20‑7‑2010 (Estatuto da Igualdade 

Racial).
	Lei no 12.990, de 9‑6‑2014, reserva aos negros 20% (vinte 

por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos 
para provimento de cargos efetivos e empregos públi‑
cos no âmbito da administração pública federal, das 
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autarquias, das fundações públicas, das empresas pú‑
blicas e das sociedades de economia mista controladas 
pela União.

	Dec. no 99.710, de 21‑11‑1990, que promulga a convenção 
sobre os direitos da criança.

	Dec. no 3.956, de 8‑10‑2001, que promulga a Convenção 
Interamericana para a Eliminação de Todas as For‑
mas de Discriminação contra Pessoas Portadoras de 
Deficiência.

	Dec. no 4.377, de 13‑9‑2002, promulga a Convenção so‑
bre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra a Mulher, de 1979.

	Dec. no 4.886, de 20‑11‑2003, dispõe sobre a política na‑
cional de promoção de igualdade racial – PNPIR.

	Dec. no 7.388, de 9‑12‑2010, dispõe sobre a composição, 
estruturação, competências e funcionamento do Con‑
selho Nacional de Combate à Discriminação – CNCD.

Art. 4o A República Federativa do Brasil rege‑se nas suas 
relações internacionais pelos seguintes princípios:

	Arts. 21, I, e 84, VII e VIII, desta Constituição.
I – independência nacional;

	Arts. 78 e 91, § 1.o, IV, desta Constituição.
	Lei no 8.183, de 11‑4‑1991, dispõe sobre a organização e o 

funcionamento do Conselho de Defesa Nacional.
	Dec. no 893, de 12‑8‑1993, aprova o regulamento do Con‑

selho de Defesa Nacional.
II – prevalência dos direitos humanos;

	Dec. no 592, de 6‑7‑1992, que promulga o Pacto Interna‑
cional sobre Direitos Civis e Políticos.

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

	Declaração Universal dos Direitos Humanos (Res.da 
AGNU no 217, adotada em 10‑12‑1948).

III – autodeterminação dos povos;
IV – não intervenção;
V – igualdade entre os Estados;
VI – defesa da paz;

	Dec. no 19.841, de 22‑10‑1945, que promulga a Carta das 
Nações Unidas.

VII – solução pacífica dos conflitos;
	Dec. no 19.841, de 22‑10‑1945, que promulga a Carta das 

Nações Unidas.
VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo;

	Art. 5.o, XLII e XLIII, desta Constituição.
	Lei no 7.716, de 5‑1‑1989 (Lei do Racismo).
	Lei no 8.072, de 25‑7‑1990 (Lei dos Crimes Hediondos).
	Lei no  12.288, de 20‑7‑2010 (Estatuto da Igualdade 

Racial).
	Dec. no 65.810, de 8‑12‑1969, que promulga a Convenção 

Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação Racial.

	Dec. no 5.639, de 26‑12‑2005, promulga a Convenção In‑
teramericana contra o Terrorismo.

IX – cooperação entre os povos para o progresso da huma‑
nidade;

	Dec. no 19.841, de 22‑10‑1945, que promulga a Carta das 
Nações Unidas.

	Declaração Universal dos Direitos Humanos (Res.da 
AGNU no 217, adotada em 10‑12‑1948).

X – concessão de asilo político.
	Lei no 9.474, de 22‑7‑1997, define mecanismos para a im‑

plementação do Estatuto dos Refugiados de 1951.

	Arts. 27 a 29 da Lei no  13.445, de 24‑5‑2017 (Lei de 
Migração),.

	Dec. no 55.929, de 14‑4‑1965, promulgou a Convenção 
sobre Asilo Territorial.

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

	Dec. no 350, de 21‑11‑1991, promulgou o Tratado de As‑
sunção, que estabeleceu o Mercado Comum entre o 
Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai – MERCOSUL.

	Dec. no 922, de 10‑9‑1993, promulga o Protocolo para a 
Solução de Controvérsias do Mercosul.

TÍTULO II – DOS DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES 
INDIVIDUAIS E COLETIVOS
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo‑se aos brasileiros e aos es‑
trangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes:

	Arts. 5.o, §§  1.o e 2.o, 14, caput, e 60, §  4.o, IV, desta 
Constituição.

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

	Lei no 13.445, de 24‑5‑2017 (Lei de Migração)
	Dec. no 65.810, de 08‑12‑1969, promulga a Convenção In‑

ternacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial.

	Dec. no 9.199, de 20‑11‑2017, regulamenta a Lei no 13.445, 
de 24‑5‑2017.

	Súmulas Vinculantes nos 6, 11, 14, 33 e 37 do STF.
	Súm. no 683 do STF.

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, 
nos termos desta Constituição;

	Arts. 143, § 2.o, e 226, § 5.o, desta Constituição.
	Arts. 372 e seguintes da CLT.
	Lei no 9.029, de 13‑4‑1995, proíbe a exigência de atesta‑

dos de gravidez e esterilização, e outras práticas dis‑
criminatórias, para efeitos admissionais ou de perma‑
nência da relação jurídica de trabalho.

	Dec. no 4.377, de 13‑9‑2002, promulga a Convenção so‑
bre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra a Mulher.

II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei;

	Arts. 14, § 1.o, I, e 143 desta Constituição.
	Súm. Vinc. no 44 do STF.
	Súmulas nos 636 e 686 do STF.

III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento de‑
sumano ou degradante;

	Lei no 8072, de 25‑7‑1990 (Lei dos Crimes Hediondos).
	Lei no 9.455, de 7‑4‑1997 (Lei dos Crimes de Tortura).
	Lei no 12.847, de 2‑8‑2013, institui o Sistema Nacional de 

Prevenção e Combate à Tortura e cria o Comitê Nacio‑
nal de Prevenção e Combate à Tortura e o Mecanismo 
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.

	Dec. no 40, de 15‑2‑1991, Promulga a Convenção Contra 
a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desu‑
manos ou Degradantes.
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Arts. 1.034 a 1.037

ou de tratado, remetê‑lo‑á ao Superior Tribunal de Justiça para 
julgamento como recurso especial.
Art. 1.034. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso 
especial, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de 
Justiça julgará o processo, aplicando o direito.
Parágrafo único. Admitido o recurso extraordinário ou o recur‑
so especial por um fundamento, devolve‑se ao tribunal supe‑
rior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução 
do capítulo impugnado.
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrí‑
vel, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão 
constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos 
termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a exis‑
tência ou não de questões relevantes do ponto de vista econô‑
mico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses 
subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercus‑
são geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal 
Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar 
acórdão que:
I – contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo 
Tribunal Federal;
II – Revogado. Lei no 13.256, de 4‑2‑2016;
III – tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou 
de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, 
a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habili‑
tado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo 
Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento 
de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que 
versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice‑pre‑
sidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de so‑
brestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha 
sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo 
de 5 (cinco) dias para manifestar‑se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o 
ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercus‑
são geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá 
agravo interno.

	§ 7o com a redação dada pela Lei no 13.256, de 4‑2‑2016.

§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice‑pre‑
sidente do tribunal de origem negará seguimento aos recur‑
sos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre 
matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deve‑
rá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre 
os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os 
pedidos de habeas corpus.
§ 10. Revogado. Lei no 13.256, de 4‑2‑2016.
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará 
de ata, que será publicada no Diário Oficial e valerá como 
acórdão.

SubSeção II
DO JULGAMENTO DOS RECURSOS 
EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL REPETITIVOS
Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos 
extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica 
questão de direito, haverá afetação para julgamento de acor‑
do com as disposições desta Subseção, observado o disposto 
no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do 
Superior Tribunal de Justiça.
§ 1o O presidente ou o vice‑presidente de tribunal de justiça 
ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais 
recursos representativos da controvérsia, que serão encami‑
nhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal 
de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão 
do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou co‑
letivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso.
§ 2o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice‑pre‑
sidente, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita 
o recurso especial ou o recurso extraordinário que tenha sido 
interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 
5 (cinco) dias para manifestar‑se sobre esse requerimento.
§ 3o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 2o 
caberá apenas agravo interno.

	§ 3o com a redação dada pela Lei no 13.256, de 4‑2‑2016.
§ 4o A escolha feita pelo presidente ou vice‑presidente do tri‑
bunal de justiça ou do tribunal regional federal não vinculará 
o relator no tribunal superior, que poderá selecionar outros 
recursos representativos da controvérsia.
§ 5o O relator em tribunal superior também poderá selecio‑
nar 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia 
para julgamento da questão de direito independentemente da 
iniciativa do presidente ou do vice‑presidente do tribunal de 
origem.
§ 6o Somente podem ser selecionados recursos admissíveis 
que contenham abrangente argumentação e discussão a res‑
peito da questão a ser decidida.
Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal 
superior, constatando a presença do pressuposto do caput do 
art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual:
I – identificará com precisão a questão a ser submetida a 
julgamento;
II – determinará a suspensão do processamento de todos os 
processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 
sobre a questão e tramitem no território nacional;
III – poderá requisitar aos presidentes ou aos vice‑presidentes 
dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a 
remessa de um recurso representativo da controvérsia.
§ 1o Se, após receber os recursos selecionados pelo presidente 
ou pelo vice‑presidente de tribunal de justiça ou de tribunal 
regional federal, não se proceder à afetação, o relator, no 
tribunal superior, comunicará o fato ao presidente ou ao vi‑
ce‑presidente que os houver enviado, para que seja revogada 
a decisão de suspensão referida no art. 1.036, § 1o.
§ 2o Revogado. Lei no 13.256, de 4‑2‑2016.
§ 3o Havendo mais de uma afetação, será prevento o relator 
que primeiro tiver proferido a decisão a que se refere o inciso 
I do caput.
§ 4o Os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de 1 
(um) ano e terão preferência sobre os demais feitos, ressalva‑
dos os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 5o Revogado. Lei no 13.256, de 4‑2‑2016.
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Estatuto da Corte Internacional de Justiça

artigo 54
1. Quando os agentes consultores e advogados tiverem con‑
cluído, sob a fiscalização da Corte, a apresentação de sua 
causa, o Presidente declarará encerrados os debates.
2. A Corte retirar‑se‑á para deliberar.
3. As deliberações da Corte serão tomadas privadamente e 
permanecerão secretas.

artigo 55
1. Todas as questões serão decididas por maioria dos juízes 
presentes.
2. No caso de empate na votação, o Presidente ou o juiz que 
funcionar em seu lugar decidirá com o seu voto.

artigo 56
1. A sentença deverá declarar as razões em que se funda.
2. Deverá mencionar os nomes dos juízes que tomaram parte 
na decisão.

artigo 57
Se a sentença não representar, no todo ou em parte, opinião 
unânime dos juízes, qualquer um deles terá direito de lhe jun‑
tar a exposição de sua opinião individual.

artigo 58
A sentença será assinada pelo Presidente e pelo Escrivão. 
Deverá ser lida em sessão pública, depois de notificados, de‑
vidamente, os agentes.

artigo 59
A decisão da Corte só será obrigatória para as partes litigan‑
tes e a respeito do caso em questão.

artigo 60
A Sentença é definitiva e inapelável. Em caso de controvérsia 
quanto ao sentido e ao alcance da sentença, caberá à Corte 
interpretá‑la a pedido de qualquer das partes.

artigo 61
1. O pedido de revisão de uma sentença só poderá ser feito 
em razão do descobrimento de algum fato susceptível de exer‑
cer influência decisiva, o qual, na ocasião de ser proferida a 
sentença, era desconhecido da Corte e também da parte que 
solicita a revisão, contanto que tal desconhecimento não te‑
nha sido devido à negligência.
2. O processo de revisão será aberto por uma sentença da 
Corte, na qual se consignará expressamente a existência do 
fato novo, com o reconhecimento do caráter que determina a 
abertura da revisão e a declaração de que é cabível a solici‑
tação nesse sentido.
3. A Corte poderá subordinar a abertura do processo de revisão 
à prévia execução da sentença.
4. O pedido de revisão deverá ser feito no prazo máximo de 
seis meses a partir do descobrimento do fato novo.
5. Nenhum pedido de revisão poderá ser feito depois de trans‑
corridos dez anos da data da sentença.

artigo 62
1. Quando um Estado entender que a decisão de uma causa 
é susceptível de comprometer um interesse seu de ordem ju‑
rídica, esse Estado poderá solicitar à Corte permissão para 
intervir em tal causa.
2. A Corte decidirá sobre esse pedido.

artigo 63
1. Quando se tratar da interpretação de uma convenção, da 
qual forem partes outros Estados, além dos litigantes, o Escri‑
vão notificará imediatamente todos os Estados interessados.
2. Cada Estado assim notificado terá o direito de intervir no 
processo; mas, se usar deste direito, a interpretação dada pela 
sentença será igualmente obrigatória para ele.

artigo 64
A menos que seja decidido em contrário pela Corte, cada parte 
pagará suas custas no processo.

CAPÍTULO IV
PARECERES CONSULTIVOS

artigo 65
1. A Corte poderá dar parecer consultivo sobre qualquer ques‑
tão jurídica a pedido do órgão que, de acordo com a Carta das 
Nações Unidas ou por ela autorizado, estiver em condições de 
fazer tal pedido.
2. As questões sobre as quais for pedido o parecer consultivo 
da Corte serão submetidas a ela por meio de petição escrita, 
que deverá conter uma exposição do assunto sobre o qual é 
solicitado o parecer e será acompanhada de todos os docu‑
mentos que possam elucidar a questão.

artigo 66
1. O Escrivão notificará imediatamente todos os Estados, com 
direito a comparecer perante a Corte, do pedido de parecer 
consultivo.
2. Além disto, a todo Estado admitido a comparecer perante 
a Corte e a qualquer organização internacional que, a juízo da 
Corte ou de seu Presidente, se a Corte não estiver reunida, 
forem suscetíveis de fornecer informações sobre a questão, o 
Escrivão fará saber, por comunicação especial e direta, que a 
Corte estará disposta a receber exposições escritas, dentro de 
um prazo a ser fixado pelo Presidente, ou a ouvir exposições 
orais, durante uma audiência pública realizada para tal fim.
3. Se qualquer Estado com direito a comparecer perante a Cor‑
te deixar de receber a comunicação especial a que se refere 
o § 2o deste artigo, tal Estado poderá manifestar o desejo de 
submeter a ela uma exposição escrita ou oral. A Corte decidirá.
4. Os Estados e organizações que tenham apresentado expo‑
sição escrita ou oral, ou ambas, terão a facilidade de discutir 
as exposições feitas por outros Estados ou organizações, na 
forma, extensão ou limite de tempo, que a Corte, ou se ela não 
estiver reunida, o seu Presidente determinar, em cada caso 
particular. Para esse efeito, o Escrivão deverá, no devido tem‑
po, comunicar qualquer dessas exposições escritas aos Esta‑
dos e organizações que submeterem exposições semelhantes.

artigo 67
A Corte dará seus pareceres consultivos em sessão pública, 
depois de terem sido notificados o Secretário‑Geral, os re‑
presentantes dos Membros das Nações Unidas, bem como de 
outros Estados e das organizações internacionais diretamente 
interessadas.

artigo 68
No exercício de suas funções consultivas, a Corte deverá 
guiar‑se, além disso, pelas disposições do presente Estatuto, 
que se aplicam em casos contenciosos, na medida em que, na 
sua opinião, tais disposições forem aplicáveis.
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Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados

artigo 36
Tratados que Criam Direitos para Terceiros Estados

1. Um direito nasce para um terceiro Estado de uma disposição 
de um tratado se as partes no tratado tiverem a intenção de 
conferir, por meio dessa disposição, esse direito quer a um 
terceiro Estado, quer a um grupo de Estados a que pertença, 
quer a todos os Estados, e o terceiro Estado nisso consentir. 
Presume‑se o seu consentimento até indicação em contrário, 
a menos que o tratado disponha diversamente.
2. Um Estado que exerce um direito nos termos do parágrafo 
1 deve respeitar, para o exercício desse direito, as condições 
previstas no tratado ou estabelecidas de acordo com o tratado.

artigo 37
Revogação ou Modificação de Obrigações 

ou Direitos de Terceiros Estados
1. Qualquer obrigação que tiver nascido para um terceiro 
Estado nos termos do artigo 35 só poderá ser revogada ou 
modificada com o consentimento das partes no tratado e do 
terceiro Estado, salvo se ficar estabelecido que elas haviam 
acordado diversamente.
2. Qualquer direito que tiver nascido para um terceiro Estado 
nos termos do artigo 36 não poderá ser revogado ou modifi‑
cado pelas partes, se ficar estabelecido ter havido a intenção 
de que o direito não fosse revogável ou sujeito a modificação 
sem o consentimento do terceiro Estado.

artigo 38
Regras de um Tratado Tornadas Obrigatórias para 

Terceiros Estados por Força do Costume Internacional
Nada nos artigos 34 a 37 impede que uma regra prevista em 
um tratado se torne obrigatória para terceiros Estados como 
regra consuetudinária de Direito Internacional, reconhecida 
como tal.

Parte IV – emeNDa e moDIFIcação De trataDoS

artigo 39
Regra Geral Relativa à Emenda de Tratados

Um tratado poderá ser emendado por acordo entre as partes. 
As regras estabelecidas na parte II aplicar‑se‑ão a tal acordo, 
salvo na medida em que o tratado dispuser diversamente.

artigo 40
Emenda de Tratados Multilaterais

1. A não ser que o tratado disponha diversamente, a emen‑
da de tratados multilaterais reger‑se‑á pelos parágrafos 
seguintes.
2. Qualquer proposta para emendar um tratado multilateral 
entre todas as partes deverá ser notificada a todos os Estados 
contratantes, cada um dos quais terá o direito de participar:
a) na decisão quanto à ação a ser tomada sobre essa proposta;
b) na negociação e conclusão de qualquer acordo para a 

emenda do tratado.
3. Todo Estado que possa ser parte no tratado poderá igual‑
mente ser parte no tratado emendado.
4. O acordo de emenda não vincula os Estados que já são par‑
tes no tratado e que não se tornaram partes no acordo de 
emenda; em relação a esses Estados, aplicar‑se‑á o artigo 30, 
parágrafo 4 (b). 
5. Qualquer Estado que se torne parte no tratado após a entra‑
da em vigor do acordo de emenda será considerado, a menos 
que manifeste intenção diferente:

a) parte no tratado emendado; e
b) parte no tratado não emendado em relação às partes no 

tratado não vinculadas pelo acordo de emenda. 

artigo 41
Acordos para Modificar Tratados Multilaterais 

somente entre Algumas Partes
1. Duas ou mais partes num tratado multilateral podem con‑
cluir um acordo para modificar o tratado, somente entre si, 
desde que:
a) a possibilidade de tal modificação seja prevista no tratado; 

ou
b) a modificação em questão não seja proibida pelo tratado; e
i) não prejudique o gozo pelas outras partes dos direitos 

provenientes do tratado nem o cumprimento de suas 
obrigações;

ii) não diga respeito a uma disposição cuja derrogação seja 
incompatível com a execução efetiva do objeto e da finali‑
dade do tratado em seu conjunto.

2. A não ser que, no caso previsto na alínea a do parágrafo 
1, o tratado disponha de outra forma, as partes em questão 
notificarão as outras partes sua intenção de concluir o acordo 
e as modificações que este introduz no tratado.

Parte V – NulIDaDe, eXtINção e SuSPeNSão 
Da eXecução De trataDoS

Seção 1
DISPOSIÇÕES GERAIS

artigo 42
Validade e Vigência de Tratados

1. A validade de um tratado ou do consentimento de um Estado 
em obrigar‑se por um tratado só pode ser contestada mediante 
a aplicação da presente Convenção.
2. A extinção de um tratado, sua denúncia ou a retirada de 
uma das partes só poderá ocorrer em virtude da aplicação das 
disposições do tratado ou da presente Convenção. A mesma 
regra aplica‑se à suspensão da execução de um tratado.

artigo 43
Obrigações Impostas pelo Direito Internacional, 

Independentemente de um Tratado
A nulidade de um tratado, sua extinção ou denúncia, a retirada 
de uma das partes ou a suspensão da execução de um tratado 
em consequência da aplicação da presente Convenção ou das 
disposições do tratado não prejudicarão, de nenhum modo, o 
dever de um Estado de cumprir qualquer obrigação enunciada 
no tratado à qual estaria ele sujeito em virtude do Direito In‑
ternacional, independentemente do tratado.

artigo 44
Divisibilidade das Disposições de um Tratado

1. O direito de uma parte, previsto num tratado ou decorrente 
do artigo 56, de denunciar, retirar‑se ou suspender a execu‑
ção do tratado, só pode ser exercido em relação à totalidade 
do tratado, a menos que este disponha ou as partes acordem 
diversamente.
2. Uma causa de nulidade, de extinção, de retirada de uma 
das partes ou de suspensão de execução de um tratado, re‑
conhecida na presente Convenção, só pode ser alegada em 
relação à totalidade do tratado, salvo nas condições previstas 
nos parágrafos seguintes ou no artigo 60.
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trovérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê 
de resolução de disputas e a arbitragem.
Parágrafo único. Será aplicado o disposto no caput deste 
artigo às controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais 
disponíveis, como as questões relacionadas ao restabele‑
cimento do equilíbrio econômico‑financeiro do contrato, ao 
inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das 
partes e ao cálculo de indenizações.
Art. 152. A arbitragem será sempre de direito e observará o 
princípio da publicidade.
Art. 153. Os contratos poderão ser aditados para permitir a 
adoção dos meios alternativos de resolução de controvérsias.
Art. 154. O processo de escolha dos árbitros, dos colegiados 
arbitrais e dos comitês de resolução de disputas observará 
critérios isonômicos, técnicos e transparentes.

TÍTULO IV – DAS IRREGULARIDADES
CAPÍTULO I
DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado 
administrativamente pelas seguintes infrações:
I – dar causa à inexecução parcial do contrato;
II – dar causa à inexecução parcial do contrato que cause 
grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços 
públicos ou ao interesse coletivo;
III – dar causa à inexecução total do contrato;
IV – deixar de entregar a documentação exigida para o 
certame;
V – não manter a proposta, salvo em decorrência de fato su‑
perveniente devidamente justificado;
VI – não celebrar o contrato ou não entregar a documentação 
exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo 
de validade de sua proposta;
VII – ensejar o retardamento da execução ou da entrega do 
objeto da licitação sem motivo justificado;
VIII – apresentar declaração ou documentação falsa exigida 
para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação 
ou a execução do contrato;
IX – fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execu‑
ção do contrato;
X – comportar‑se de modo inidôneo ou cometer fraude de 
qualquer natureza;
XI – praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos 
da licitação;
XII – praticar ato lesivo previsto no art. 5o da Lei no 12.846, de 
1o de agosto de 2013.
Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações 
administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:
I – advertência;
II – multa;
III – impedimento de licitar e contratar;
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
§ 1o Na aplicação das sanções serão considerados:
I – a natureza e a gravidade da infração cometida;
II – as peculiaridades do caso concreto;
III – as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
IV – os danos que dela provierem para a Administração 
Pública;

V – a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de 
integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de 
controle.
§ 2o A sanção prevista no inciso I do caput deste artigo será 
aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista 
no inciso I do caput do art. 155 desta Lei, quando não se justi‑
ficar a imposição de penalidade mais grave.
§ 3o A sanção prevista no inciso II do caput deste artigo, calcu‑
lada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior 
a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta 
por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com con‑
tratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer 
das infrações administrativas previstas no art. 155 desta Lei.
§ 4o A sanção prevista no inciso III do caput deste artigo será 
aplicada ao responsável pelas infrações administrativas pre‑
vistas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 
desta Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade 
mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar 
no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente 
federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 
3 (três) anos.
§ 5o A sanção prevista no inciso IV do caput deste artigo será 
aplicada ao responsável pelas infrações administrativas pre‑
vistas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 desta 
Lei, bem como pelas infrações administrativas previstas nos 
incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a san‑
ção referida no § 4o deste artigo, e impedirá o responsável de 
licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta 
e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 
3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
§ 6o A sanção estabelecida no inciso IV do caput deste artigo 
será precedida de análise jurídica e observará as seguintes 
regras:
I – quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de 
competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário 
estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por 
autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da au‑
toridade máxima da entidade;
II – quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Ju‑
diciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública no 
desempenho da função administrativa, será de competência 
exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às 
autoridades referidas no inciso I deste parágrafo, na forma 
de regulamento.
§ 7o As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput deste 
artigo poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista 
no inciso II do caput deste artigo.
§ 8o Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem 
superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela 
Administração ao contratado, além da perda desse valor, a 
diferença será descontada da garantia prestada ou será co‑
brada judicialmente.
§ 9o A aplicação das sanções previstas no caput deste artigo 
não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação in‑
tegral do dano causado à Administração Pública.
Art. 157. Na aplicação da sanção prevista no inciso II do 
caput do art. 156 desta Lei, será facultada a defesa do inte‑
ressado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
sua intimação.
Art. 158. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e 
IV do caput do art. 156 desta Lei requererá a instauração de 
processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão 
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Parágrafo único. O Relator poderá julgar a reclamação quando 
a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.

	Parágrafo único acrescido pela ER no 13, de 25‑3‑2004.

Art. 162. O Presidente do Tribunal ou da Turma determinará 
o imediato cumprimento da decisão, lavrando‑se o acórdão 
posteriormente.

	Artigo com a redação dada pela ER no 9, de 8‑10‑2001.

CAPÍTULO II
DO CONFLITO DE JURISDIÇÃO OU 
COMPETÊNCIA E DE ATRIBUIÇÕES
Art. 163. O conflito de jurisdição ou competência poderá 
ocorrer entre autoridades judiciárias; o de atribuições, entre 
autoridades judiciárias e administrativas.
Art. 164. Dar‑se‑á conflito nos casos previstos nas leis 
processuais.
Art. 165. O conflito poderá ser suscitado pela parte interes‑
sada, pelo Ministério Público ou por qualquer das autoridades 
conflitantes.
Art. 166. Poderá o relator, de ofício, ou a requerimento de 
qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positi‑
vo, seja sobrestado o processo, e, neste caso, bem assim no 
de conflito negativo, designar um dos órgãos para resolver, em 
caráter provisório, as medidas urgentes.
Art. 167. Sempre que necessário, o relator mandará ouvir as 
autoridades em conflito, no prazo de dez dias.
Art. 168. Prestadas ou não as informações, o relator dará vis‑
ta do processo ao Procurador‑Geral e, a seguir, apresentá‑lo‑á 
em mesa para julgamento.
§ 1o Na decisão do conflito, compreender‑se‑á como expresso 
o que nela virtualmente se contenha ou dela resulte.
§ 2o Da decisão de conflito não caberá recurso.
§ 3o No caso de conflito positivo, o Presidente poderá deter‑
minar o imediato cumprimento da decisão, lavrando‑se o acór‑
dão, posteriormente.

TÍTULO VI – DA DECLARAÇÃO 
DE INCONSTITUCIONALIDADE E 
DA INTERPRETAÇÃO DE LEI
CAPÍTULO I
DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 
DE LEI OU ATO NORMATIVO
Art. 169. O Procurador‑Geral da República poderá submeter 
ao Tribunal, mediante representação, o exame de lei ou ato 
normativo federal ou estadual, para que seja declarada a sua 
inconstitucionalidade.
§ 1o Proposta a representação, não se admitirá desistência, 
ainda que afinal o Procurador‑Geral se manifeste pela sua 
improcedência.
§ 2o Não se admitirá assistência a qualquer das partes.

	§§ 1o e 2o com a redação dada pela ER no 2, de 4‑12‑1985.

Art. 170. O relator pedirá informações à autoridade da qual 
tiver emanado o ato, bem como ao Congresso Nacional ou à 
Assembleia Legislativa, se for o caso.
§ 1o Se houver pedido de medida cautelar, o relator subme‑
tê‑la‑á ao Plenário e somente após a decisão solicitará as 
informações.
§ 2o As informações serão prestadas no prazo de trinta dias, 
contados do recebimento do pedido, podendo ser dispensadas, 
em caso de urgência, pelo relator, ad referendum do Tribunal.

§ 3o Se, ao receber os autos, ou no curso do processo, o relator 
entender que a decisão é urgente, em face do relevante inte‑
resse de ordem pública que envolve, poderá, com prévia ciên‑
cia das partes, submetê‑lo ao conhecimento do Tribunal, que 
terá a faculdade de julgá‑lo com os elementos de que dispuser.
Art. 171. Recebidas as informações, será aberta vista ao Pro‑
curador‑Geral, pelo prazo de quinze dias, para emitir parecer.
Art. 172. Decorrido o prazo do artigo anterior, ou dispensa‑
das as informações em razão da urgência, o relator, lançado 
o relatório, do qual a Secretaria remeterá cópia a todos os 
Ministros, pedirá dia para julgamento.
Art. 173. Efetuado o julgamento, com o quorum do artigo 
143, parágrafo único, proclamar‑se‑á a inconstitucionalidade 
ou a constitucionalidade do preceito ou do ato impugnados, se 
num ou noutro sentido se tiverem manifestado seis Ministros.
Parágrafo único. Se não for alcançada a maioria necessária à 
declaração de inconstitucionalidade, estando licenciados ou 
ausentes Ministros em número que possa influir no julgamen‑
to, este será suspenso a fim de aguardar‑se o comparecimento 
dos Ministros ausentes, até que se atinja o quorum.
Art. 174. Proclamada a constitucionalidade na forma do arti‑
go anterior, julgar‑se‑á improcedente a representação.
Art. 175. Julgada procedente a representação e declarada 
a inconstitucionalidade total ou parcial de Constituição Esta‑
dual, de lei ou decreto federal ou estadual, de resolução de 
órgão judiciário ou legislativo, bem como de qualquer outro 
ato normativo federal ou estadual ou de autoridade da admi‑
nistração direta ou indireta, far‑se‑á comunicação à autori‑
dade ou órgão responsável pela expedição do ato normativo 
impugnado.
Parágrafo único. Se a declaração de inconstitucionalidade de 
lei ou ato estadual se fundar nos incisos VI e VII do artigo 10 da 
Constituição, a comunicação será feita, logo após a decisão, 
à autoridade interessada, bem como, depois do trânsito em 
julgado, ao Presidente da República, para os efeitos do § 2o do 
artigo 11 da Constituição.
Art. 176. Arguida a inconstitucionalidade de lei ou ato nor‑
mativo federal, estadual ou municipal, em qualquer outro 
processo submetido ao Plenário, será ela julgada em confor‑
midade com o disposto nos artigos 172 a 174, depois de ouvido 
o Procurador‑Geral.
§ 1o Feita a arguição em processo de competência da Turma, 
e considerada relevante, será ele submetido ao Plenário, in‑
dependente de acórdão, depois de ouvido o Procurador‑Geral.
§ 2o De igual modo procederão o Presidente do Tribunal e os 
das Turmas, se a inconstitucionalidade for alegada em proces‑
so de sua competência.
Art. 177. O Plenário julgará a prejudicial de inconstituciona‑
lidade e as demais questões da causa.
Art. 178. Declarada, incidentalmente, a inconstitucionalida‑
de, na forma prevista nos artigos 176 e 177, far‑se‑á a comuni‑
cação, logo após a decisão, à autoridade ou órgão interessado, 
bem como, depois do trânsito em julgado, ao Senado Federal, 
para os efeitos do artigo 42, VII, da Constituição.

CAPÍTULO II
DA INTERPRETAÇÃO DE LEI
Art. 179. O Procurador‑Geral da República poderá submeter 
ao Tribunal o exame de lei ou ato normativo federal ou esta‑
dual para que este lhe fixe a interpretação.
Art. 180. A representação será instruída com o texto integral 
da lei ou do ato normativo e conterá os motivos que justificam 
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SÚMULAS VINCULANTES DO  
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

1. Ofende a garantia constitucional do ato jurídico 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.

	Publicada no DOU de 6‑6‑2007.

2. É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou dis‑
trital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, 
inclusive bingos e loterias.

	Publicada no DOU de 6‑6‑2007.

3. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asse‑
guram‑se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão 
puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo 
que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da lega‑
lidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma 
e pensão.

	Publicada no DOU de 6‑6‑2007.

4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário míni‑
mo não pode ser usado como indexador de base de cálculo 
de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser 
substituído por decisão judicial.

	Publicada no DOU de 9‑5‑2008.

5. A falta de defesa técnica por advogado no processo admi‑
nistrativo disciplinar não ofende a Constituição.

	Publicada no DOU de 16‑5‑2008.

6. Não viola a Constituição o estabelecimento de remunera‑
ção inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de 
serviço militar inicial.

	Publicada no DOU de 16‑5‑2008.

7. A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, 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.

	Publicada no DOU de 20‑6‑2008.

8. São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o 
do Decreto‑Lei no  1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 
no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de cré‑
dito tributário.

	Publicada no DOU de 20‑6‑2008.

9. O disposto no artigo 127 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Exe‑
cução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, 
e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do 
artigo 58.

	Publicada no DOU de 20‑6‑2008 e republicada no DOU 
de 27‑6‑2008.

10. Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a deci‑
são de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare 
expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

	Publicada no DOU de 27‑6‑2008.

11. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de 
fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física pró‑
pria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada 
a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade 
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nu‑
lidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem 
prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

	Publicada no DOU de 22‑8‑2008.

12. A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públi‑
cas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal.

	Publicada no DOU de 22‑8‑2008.

13. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, 
da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurí‑
dica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, 
para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, 
ainda, de função gratificada na administração pública direta 
e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste me‑
diante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.

	Publicada no DOU de 29‑8‑2008.

14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter 
acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados 
em procedimento investigatório realizado por órgão com com‑
petência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do 
direito de defesa.

	Publicada no DOU de 9‑2‑2009.

15. O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor 
público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o 
salário mínimo.

	Publicada no DOU de 1o‑7‑2009.

16. Os artigos 7o, IV, e 39, § 3o (redação da EC no 19/1998), da 
Constituição, referem‑se ao total da remuneração percebida 
pelo servidor público. 

	Publicada no DOU de 1o‑7‑2009.

17. Durante o período previsto no § 1o do artigo 100 da Cons‑
tituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que 
nele sejam pagos.

	Publicada no DOU de 10‑11‑2009.
	Refere‑se ao art. 100, § 5o, com a redação dada pela EC 

no 62, de 9‑12‑2009.

18. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no cur‑
so do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7o 
do artigo 14 da Constituição Federal.

	Publicada no DOU de 10‑11‑2009.

19. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços pú‑
blicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo 
ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, 
II, da Constituição Federal.

	Publicada no DOU de 10‑11‑2009.

20. A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico‑Ad‑
ministrativa – GDATA, instituída pela Lei no 10.404/2002, deve 
ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 
(trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a 
maio de 2002 e, nos termos do artigo 5o, parágrafo único, da 
Lei no 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclu‑
são dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o 
artigo 1o da Medida Provisória no 198/2004, a partir da qual 
passa a ser de 60 (sessenta) pontos.

	Publicada no DOU de 10‑11‑2009.

21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento 
prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso 
administrativo.

	Publicada no DOU de 10‑11‑2009.

22. A Justiça do Trabalho é competente para processar e jul‑
gar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais 
decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado 
contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam 
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da Justiça Trabalhista, ainda que para declarar‑lhe a nulidade 
em virtude de incompetência.
226. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer na 
ação de acidente do trabalho, ainda que o segurado esteja 
assistido por advogado.
227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.
228. É inadmissível o interdito proibitório para a proteção do 
direito autoral.
229. O pedido de pagamento de indenização à seguradora 
suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha 
ciência da decisão.
230. Cancelada. CComp. nos 30.513/SP, 30.500/SP e 30.504/
SP, de 11‑10‑2000 (DJU de 9‑11‑2000).
231. A incidência da circunstância atenuante não pode con‑
duzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
232. A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica su‑
jeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito.
233. O contrato de abertura de crédito, ainda que acompa‑
nhado de extrato da conta‑corrente, não é título executivo.
234. A participação de membro do Ministério Público na fase 
investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou 
suspeição para o oferecimento da denúncia.
235. A conexão não determina a reunião dos processos, se 
um deles já foi julgado.
236. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça dirimir 
conflitos de competência entre juízes trabalhistas vinculados 
a Tribunais Regionais do Trabalho diversos.
237. Nas operações com cartão de crédito, os encargos re‑
lativos ao financiamento não são considerados no cálculo do 
ICMS.
238. A avaliação da indenização devida ao proprietário do 
solo, em razão de alvará de pesquisa mineral, é processada 
no Juízo Estadual da situação do imóvel.
239. O direito à adjudicação compulsória não se condiciona 
ao registro do compromisso de compra e venda no cartório 
de imóveis.
240. A extinção do processo, por abandono da causa pelo 
autor, depende de requerimento do réu.
241. A reincidência penal não pode ser considerada como 
circunstância agravante e, simultaneamente, como circuns‑
tância judicial.
242. Cabe ação declaratória para reconhecimento de tempo 
de serviço para fins previdenciários.
243. O benefício da suspensão do processo não é aplicável 
em relação às infrações penais cometidas em concurso mate‑
rial, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena 
mínima cominada, seja pelo somatório seja pela incidência da 
majorante, ultrapassar o limite de 1 (um) ano.
244. Compete ao foro do local da recusa processar e julgar 
o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de 
fundos.
245. A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas 
garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do 
valor do débito.
246. O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da inde‑
nização judicialmente fixada.
247. O contrato de abertura de crédito em conta‑corrente, 
acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documen‑
to hábil para o ajuizamento de ação monitória.

248. Comprovada a prestação dos serviços, a duplicata não 
aceita, mas protestada, é título hábil para instruir pedido de 
falência.
249. A Caixa Econômica Federal tem legitimidade passiva 
para integrar processo em que se discute correção monetária 
do FGTS.
250. É legítima a cobrança de multa fiscal de empresa em 
regime de concordata.
251. A meação só responde pelo ato ilícito quando o credor, 
na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultan‑
te aproveitou ao casal.
252. Os saldos das contas do FGTS, pela legislação infracons‑
titucional, são corrigidos em 42,72% (IPC) quanto às perdas de 
janeiro de 1989 e 44,80% (IPC) quanto às de abril de 1990, aco‑
lhidos pelo STJ os índices de 18,02% (LBC) quanto às perdas 
de junho de 1987, de 5,38% (BTN) para maio de 1990 e 7,00% 
(TR) para fevereiro de 1991, de acordo com o entendimento do 
STF (RE no 226.855‑7/RS).
253. O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o 
recurso, alcança o reexame necessário.
254. A decisão do Juízo Federal que exclui da relação proces‑
sual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual.
255. Cabem embargos infringentes contra acórdão, proferido 
por maioria, em agravo retido, quando se tratar de matéria 
de mérito.
256. Cancelada. AgRg no 792.846/SP, de 21‑5‑2008 (DJE de 
9‑6‑2008).
257. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de 
Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias 
Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento 
da indenização.
258. A nota promissória vinculada a contrato de abertura de 
crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título 
que a originou.
259. A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo 
titular de conta‑corrente bancária.
260. A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem re‑
gistro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos.
261. A cobrança de direitos autorais pela retransmissão ra‑
diofônica de músicas, em estabelecimentos hoteleiros, deve 
ser feita conforme a taxa média de utilização de equipamento, 
apurada em liquidação.
262. Incide o Imposto de Renda sobre o resultado das aplica‑
ções financeiras realizadas pelas cooperativas.
263. Cancelada. REsps. nos 443.143/GO e 470.632/SP, de 27‑
8‑2003 (DJU de 24‑9‑2003).
264. É irrecorrível o ato judicial que apenas manda processar 
a concordata preventiva.
265. É necessária a oitiva do menor infrator antes de decre‑
tar‑se a regressão da medida socioeducativa.
266. O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo 
deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso 
público.
267. A interposição de recurso, sem efeito suspensivo, contra 
decisão condenatória não obsta a expedição de mandado de 
prisão.
268. O fiador que não integrou a relação processual na ação 
de despejo não responde pela execução do julgado.
269. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto 
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro 
anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
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37. Compete originariamente ao Tribunal Superior Eleitoral 
processar e julgar recurso contra expedição de diploma envol‑
vendo eleições federais ou estaduais.
38. Nas ações que visem à cassação de registro, diploma ou 
mandato, há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e 
o respectivo vice da chapa majoritária.
39. Não há formação de litisconsórcio necessário em proces‑
sos de registro de candidatura.
40. O partido político não é litisconsorte passivo necessário 
em ações que visem à cassação de diploma.
41. Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou 
desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do Ju‑
diciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de 
inelegibilidade.
42. A decisão que julga não prestadas as contas de campanha 
impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral 
durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo 
esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação 
das contas.
43. As alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao re‑
gistro que beneficiem o candidato, nos termos da parte final 
do art. 11, § 10, da Lei no 9.504/97, também devem ser admiti‑
das para as condições de elegibilidade.
44. O disposto no art. 26‑C da LC no 64/90 não afasta o po‑
der geral de cautela conferido ao magistrado pelo Código de 
Processo Civil.
45. Nos processos de registro de candidatura, o Juiz Eleitoral 
pode conhecer de ofício da existência de causas de inelegibi‑
lidade ou da ausência de condição de elegibilidade, desde que 
resguardados o contraditório e a ampla defesa.
46. É ilícita a prova colhida por meio da quebra do sigilo fis‑
cal sem prévia e fundamentada autorização judicial, podendo 
o Ministério Público Eleitoral acessar diretamente apenas a 
relação dos doadores que excederam os limites legais, para 
os fins da representação cabível, em que poderá requerer, ju‑
dicialmente e de forma individualizada, o acesso aos dados 
relativos aos rendimentos do doador.
47. A inelegibilidade superveniente que autoriza a interpo‑
sição de recurso contra expedição de diploma, fundado no 
art. 262 do Código Eleitoral, é aquela de índole constitucional 
ou, se infraconstitucional, superveniente ao registro de candi‑
datura, e que surge até a data do pleito.
48. A retirada da propaganda irregular, quando realizada 
em bem particular, não é capaz de elidir a multa prevista no 
art. 37, § 1o, da Lei no 9.504/1997.
49. O prazo de cinco dias, previsto no art. 3o da LC no 64/90, 
para o Ministério Público impugnar o registro inicia‑se com a 
publicação do edital, caso em que é excepcionada a regra que 
determina a sua intimação pessoal.
50. O pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou a com‑
provação do cumprimento regular de seu parcelamento após 
o pedido de registro, mas antes do julgamento respectivo, 
afasta a ausência de quitação eleitoral.
51. O processo de registro de candidatura não é o meio ade‑
quado para se afastarem os eventuais vícios apurados no 
processo de prestação de contas de campanha ou partidárias.
52. Em registro de candidatura, não cabe examinar o acerto ou 
desacerto da decisão que examinou, em processo específico, 
a filiação partidária do eleitor.

53. O filiado a partido político, ainda que não seja candidato, 
possui legitimidade e interesse para impugnar pedido de re‑
gistro de coligação partidária da qual é integrante, em razão 
de eventuais irregularidades havidas em convenção.
54. A desincompatibilização de servidor público que possui 
cargo em comissão é de três meses antes do pleito e pressu‑
põe a exoneração do cargo comissionado, e não apenas seu 
afastamento de fato.
55. A Carteira Nacional de Habilitação gera a presunção 
da escolaridade necessária ao deferimento do registro de 
candidatura.
56. A multa eleitoral constitui dívida ativa de natureza não 
tributária, submetendo‑se ao prazo prescricional de 10 (dez) 
anos, nos moldes do art. 205 do Código Civil.
57. A apresentação das contas de campanha é suficiente 
para a obtenção da quitação eleitoral, nos termos da nova 
redação conferida ao art. 11, § 7o, da Lei no 9.504/97, pela Lei 
no 12.034/2009.
58. Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro 
de candidatura, verificar a prescrição da pretensão punitiva ou 
executória do candidato e declarar a extinção da pena imposta 
pela Justiça Comum.
59. O reconhecimento da prescrição da pretensão executória 
pela Justiça Comum não afasta a inelegibilidade prevista no 
art. 1o, I, e, da LC no 64/90, porquanto não extingue os efeitos 
secundários da condenação.
60. O prazo da causa de inelegibilidade prevista no art. 1o, I, e, 
da LC no 64/90 deve ser contado a partir da data em que ocor‑
rida a prescrição da pretensão executória e não do momento 
da sua declaração judicial.
61. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade pre‑
vista no art. 1o, I, e, da LC no 64/90 projeta‑se por oito anos 
após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, 
restritiva de direito ou multa.
62. Os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputa‑
dos na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela capi‑
tulação legal atribuída pelo autor.
63. A execução fiscal de multa eleitoral só pode atingir os 
sócios se preenchidos os requisitos para a desconsideração 
da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil, 
tendo em vista a natureza não tributária da dívida, observados, 
ainda, o contraditório e a ampla defesa.
64. Contra acórdão que discute, simultaneamente, condi‑
ções de elegibilidade e de inelegibilidade, é cabível o recurso 
ordinário.
65. Considera‑se tempestivo o recurso interposto antes da 
publicação da decisão recorrida.
66. A incidência do § 2o do art. 26‑C da LC no 64/90 não 
acarreta o imediato indeferimento do registro ou o cancela‑
mento do diploma, sendo necessário o exame da presença 
de todos os requisitos essenciais à configuração da inele‑
gibilidade, observados os princípios do contraditório e da 
ampla defesa.
67. A perda do mandato em razão da desfiliação partidária 
não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário.
68. A União é parte legítima para requerer a execução de 
astreintes, fixada por descumprimento de ordem judicial no 
âmbito da Justiça Eleitoral.

 VM Constitucional - 1ª ed.indb   942 VM Constitucional - 1ª ed.indb   942 21/01/2022   09:1021/01/2022   09:10



945Vade 
Mecum CIVIL e EMPRESARIAL

A
ABSOLVIÇÃO
	 motivo dado pelo autor; publicação de editais; prosse‑
guimento; prazo: art. 9o da Lei no 4.717/1965

ABUSO DE AUTORIDADE
	 disposições gerais: art. 1o da Lei no 13.869/2019

AÇÃO
	 acidentária prescinde de exaurimento da via adminis‑
trativa: Súm. no 89 do STJ
	 civil pública; danos causados ao meio ambiente: Lei 
no 7.347/1985
	 civil pública; legitimidade do Ministério Público: Súm. 
no 643 do STF
	 criminal; prazo de interposição de recurso extraordiná‑
rio: Súm. no 602 do STF
	 de cobrança; não substituição por mandado de segu‑
rança: Súm. no 269 do STF
	 de cobrança; profissional liberal; competência justiça 
estadual: Súm. no 363 do STJ
	 de empresa de telefonia; demanda por contemplação: 
Súm. no 551 do STJ
	 de exibição de documentos; não aplicação de multa 
cominatória: Súm. no 372 do STJ
	 de investigação de paternidade; imprescritibilidade: 
Súm. no 149 do STF
	 de repetição de indébito; tarifas de água e esgoto; 
prazo prescricional estabelecido no Código Civil: Súm. 
no 412 do STJ
	 de revisão; mora do autor: Súm. no 380 do STJ
	 declaratória; reconhecimento de tempo de serviço para 
fins previdenciários: Súm. no 242 do STJ
	 declaratória de constitucionalidade; procedimentos: 
arts. 13 a 20 da Lei no 9.868/1999
	 direta de inconstitucionalidade; Distrito Federal: Súm. 
no 642 do STF
	 direta de inconstitucionalidade; processo e julgamento: 
Lei no 9.868/1999
	 executiva contra emitente e seus avalistas em matéria 
de cheque: Súm. no 600 do STF
	 monitória; bem alienado fiduciariamente em garantia: 
Súm. no 384 do STJ
	 monitória; cheque; ajuizamento; prazo: Súm. no 503 
do STJ
	 monitória; cheque prescrito: Súm. no 531 do STJ
	 monitória; documentos hábeis: Súm. no 247 do STJ
	 monitória; nota promissória; ajuizamento; prazo: Súm. 
no 504 do STJ
	 para anular débito decorrente de multa eleitoral: Súm. 
no 374 do STJ
	 penal; abuso de autoridade: art. 3o da Lei no 13.869/2019
	 penal; crime de lesão corporal; violência doméstica 
contra a mulher: Súm. no 542 do STJ
	 penal em crime de estupro: Súm. no 608 do STF
	 penal; legitimidade concorrente; crimes contra a honra 
do servidor público: Súm. no 714 do STF
	 penal; ofensa à honra; exceção da verdade; inadmissí‑
vel: Súm. no 396 do STF
	 penal; prescrição; modo: Súm. no 146 do STF
	 regressiva contra o causador do dano; limites: Súm. 
no 188 do STF
	 regressiva do segurador contra o causador do dano; 
honorários advocatícios cabíveis: Súm. no 257 do STF
	 relativa a ameaças à paz, ruptura da paz e atos de 
agressão: arts. 39 a 51 da Carta das Nações Unidas
	 rescisória contra sentença transitada em julgado: Súm. 
no 514 do STF
	 rescisória; não impedimento dos juízes: Súm. no 252 
do STF

	 rescisória; prazo decadencial: Súm. no 401 do STJ

AÇÃO POPULAR
	 disposições gerais: art. 20 da Lei no 4.717/1965
	 improcedência; duplo grau de jurisdição; sujeição: 
art. 19 da Lei no 4.717/1965
	 não pode ser proposta por pessoa jurídica: Súm. no 365 
do STF

AÇÃO REGRESSIVA
	 negligência aos padrões de segurança e higiene do 
trabalho: art. 120

ACESSO À JUSTIÇA
	 garantia: arts. 141 a 144 da Lei no 8.069/1990

ACESSO AOS DOCUMENTOS PÚBLICOS: Lei 
no 12.527/2011
ACORDO
	 regional; assuntos relativos à manutenção da paz e da 
segurança internacionais: arts. 52 a 54 da Carta das 
Nações Unidas

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
	 audiência pública; convocação: art.   21 da Lei 
no 14.133/2021
	 bens; alienação: arts. 76 e 77 da Lei no 14.133/2021
	 itens de consumo: art. 20 da Lei no 14.133/2021
	 licitações e contratos: Lei no 14.133/2021
	 prerrogativas: art. 104 da Lei no 14.133/2021
	 serviços públicos; participação, proteção e defesa dos 
direitos do usuário: Lei no 13.460/2017

ADOÇÃO
	 de criança e adolescente; disposições: arts. 39 a 52 da 
Lei no 8.069/1990

ADVOGADO
	 caixa de assistência: art. 62 da Lei no 8.906/1994
	 empregado: arts. 18 a 21 da Lei no 8.906/1994
	 incompatibilidades; impedimentos; ética: arts. 27 a 33 
da Lei no 8.906/1994
	 Agente Público
	 abuso de autoridade; sujeito ativo: art.  2o da Lei 
no 13.869/2019
	 defesa; esferas administrativa, controladora ou judicial: 
art. 10 da Lei no 14.133/2021
	 enriquecimento ilícito; sanções: Lei no 8.429/1992
	 licitações e contratos; atuação; vedação: art. 9o da Lei 
no 14.133/2021

ALGEMAS
	 Lei no 13.869/2019
	 uso; possibilidades: Súm. Vinc. no 11 do STF

ANALFABETO
	 candidato: Súm. no 15 do TSE
	 eleitor; uso de instrumentos: art. 89 da Lei no 9.504/1997

APÁTRIDA
	 proteção: art. 26 da Lei no 13.445/2017
	 redução de casos: art. 26 da Lei no 13.445/2017

APELAÇÃO
	 cível e agravo de instrumento; Estado estrangeiro no 
polo passivo: arts. 36 a 41‑B da Lei no 8.038/1990
	 despachada pelo juiz no prazo legal; demora na juntada 
pelo cartório; não prejuízo: Súm. no 320 do STF
	 entregue em cartório no prazo legal; não prejuízo: Súm. 
no 428 do STF
	 renúncia ao direito sem assistência do defensor; conhe‑
cimento da apelação: Súm. no 705 do STF

APLICABILIDADE
	 nova lei de licitações: art. 2o da Lei no 14.133/2021

APURAÇÃO
	 direito de observar: art. 87 da Lei no 9.504/1997
	 obrigatoriedade de recontagem: art.  88 da Lei 
no 9.504/1997

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

ASSEMBLEIA
	 geral; composição; funções e atribuições; votação; 
processo: arts. 9o a 22 da Carta das Nações Unidas

ATOS
	 infracional atribuído ao adolescente; apuração: 
arts. 171 a 190 da Lei no 8.069/1990
	 lesivos; nulidade: arts. 2o a 4o da Lei no 4.717/1965
	 Lei no 13.869/2019

AUTORIDADE
	 Lei no 13.869/2019

AUTORIZAÇÃO
	 para viajar; criança e adolescente: arts. 83 a 85 da Lei 
no 8.069/1990

B
BEBIDAS
	 alcoólicas; venda à criança e ao adolescente: arts. 81 
e 82 da Lei no 8.069/1990

C
CANDIDATOS
	 escolha; convenções: arts. 7o a 9o da Lei no 9.504/1997
	 registro: arts. 10 a 16 da Lei no 9.504/1997

CAMPANHAS ELEITORAIS
	 Lei no 9.504/1997
	 agentes públicos; condutas vedadas: arts. 73 a 78 da 
Lei no 9.504/1997
	 doações e contribuições de pessoas jurídicas: art. 81 
da Lei no 9.504/1997
	 financiamento; recursos públicos: art.  79 da Lei 
no 9.504/1997
	 pesquisas e teste: arts. 33 e 35 da Lei no 9.504/1997
	 prestação de contas: arts. 28 a 32 da Lei no 9.504/1997
	 recursos; arrecadação e aplicação: arts. 17 a 27 da Lei 
no 9.504/1997

CARTA DAS NAÇÕES
	 unidas; propósitos e princípios: arts. 1o e 2o da Carta 
das Nações Unidas
	 certidão(ÕES)
	 expedição: Lei no 9.051/1995

COLIGAÇÕES
	 art. 6o da Lei no 9.504/1997

COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
	 Lei no 1.579/1952

COMPETÊNCIA
	 para conhecer da ação popular: art.  5o da Lei 
no 4.717/1965
	 para propositura da ação civil em caso de dano causado 
ao meio ambiente: art. 2o da Lei no 7.347/1985

COMUNICAÇÃO(ÕES)
	 interceptação; regulamentação: Lei no 9.296/1996

CONCESSÃO
	 da prestação de serviços públicos: Lei no 8.987/1995
	 serviços públicos; outorga e prorrogação da: Lei 
no 9.074/1995

CONCURSO
	 edital: art. 30 da Lei no 14.133/2021

Índice da Legislação Complementar
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