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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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ADECON Ação Declaratória de 
Constitucionalidade

ADIN Ação Direta de Inconstitucionalidade
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
CGJT Corregedoria-Geral da Justiça do 

Trabalho
CLT Consolidação das Leis do Trabalho
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONTRAN Conselho Nacional de Trânsito
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 Trânsito Viário de Viena
CVM Comissão de Valores Mobiliários
Dec. Decreto
Dec.‑lei Decreto-lei
Del. Deliberação
DENATRAN Departamento Nacional de Trânsito
DSST Departamento de Segurança e Saúde no 
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DOU Diário Oficial da União
EC Emenda Constitucional
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ECR Emenda Constitucional de Revisão
ER Emenda Regimental
FAT Fundo de Amparo ao Trabalhador
FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
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
MPAS Ministério da Previdência e Assistência 

Social
MTE Ministério do Trabalho e Emprego
OAB Ordem dos Advogados do Brasil
OIT Organização Internacional do Trabalho
OJ Orientação Jurisprudencial
Port. Portaria
REFIS Programa de Recuperação Fiscal
REPORTO Regime Tributário para Incentivo à 

Modernização e à Ampliação da 
Estrutura Portuária

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
SDC Seção de Dissídios Coletivos
SDE Secretaria de Direito Econômico
SDI Seção de Dissídios Individuais
SEAE Secretaria de Acompanhamento 

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

Trabalho do Ministério da Economia
SPREV Secretário de Previdência
SIT Secretaria de Inspeção do Trabalho
SRT Secretaria de Relações do Trabalho
STF Supremo Tribunal Federal
STJ Superior Tribunal de Justiça
STM Superior Tribunal Militar
Súm. Súmula
TDA Títulos da Dívida Agrária
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TJ Tribunal de Justiça
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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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ADCT – Arts. 100 e 101

dor final não contribuinte localizado em outro 
Estado, o imposto correspondente à diferença 
entre a alíquota interna e a interestadual será 
partilhado entre os Estados de origem e de des-
tino, na seguinte proporção:
I – para o ano de 2015: 20% (vinte por cento) 
para o Estado de destino e 80% (oitenta por 
cento) para o Estado de origem;
II – para o ano de 2016: 40% (quarenta por 
cento) para o Estado de destino e 60% (sessenta 
por cento) para o Estado de origem;
III – para o ano de 2017: 60% (sessenta por cen-
to) para o Estado de destino e 40% (quarenta 
por cento) para o Estado de origem;
IV – para o ano de 2018: 80% (oitenta por cen-
to) para o Estado de destino e 20% (vinte por 
cento) para o Estado de origem;
V – a partir do ano de 2019: 100% (cem por 
cento) para o Estado de destino.
c	 Art. 99 acrescido pela EC no 87, de 16‑4‑2015.

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

dida cautelar na ADIN no 5.316 (DOU de 9‑6‑2015), 
para: “1) suspender a aplicação da expressão “nas 
condições do art. 52 da Constituição Federal” contida 
no art. 100 do ADCT, introduzido pela EC no 88/2015, 
por vulnerar as condições materiais necessárias ao 
exercício imparcial e independente da função juris‑
dicional, ultrajando a separação dos Poderes, cláusu‑
la pétrea inscrita no art. 60, § 4o, III, da CRFB; 2) fixar 
a interpretação, quanto à parte remanescente da EC 
no 88/2015, de que o art. 100 do ADCT não pode ser 
estendido a outros agentes públicos até que seja edi‑
tada a lei complementar a que alude o art. 40, § 1o, II, 
da CRFB, a qual, quanto à magistratura, é a lei com‑
plementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal 
nos termos do art. 93 da CRFB; 3) suspender a tra‑
mitação de todos os processos que envolvam a apli‑
cação a magistrados do art. 40, § 1o, II da CRFB e do 
art. 100 do ADCT, até o julgamento definitivo da pre‑
sente demanda, e 4) declarar sem efeito todo e qual‑
quer pronunciamento judicial ou administrativo que 
afaste, amplie ou reduza a literalidade do comando 
previsto no art. 100 do ADCT e, com base neste fun‑

damento, assegure a qualquer outro agente público 
o exercício das funções relativas a cargo efetivo após 
ter completado setenta anos de idade.”

Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios que, em 25 de março de 2015, 
se encontravam em mora no pagamento de 
seus precatórios quitarão, até 31 de dezem‑
bro de 2029, seus débitos vencidos e os que 
vencerão dentro desse período, atualizados 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumi‑
dor Amplo Especial (IPCA‑E), ou por outro 
índice que venha a substituí‑lo, depositan‑
do mensalmente em conta especial do Tri‑
bunal de Justiça local, sob única e exclusiva 
administração deste, 1/12 (um doze avos) 
do valor calculado percentualmente sobre 
suas receitas correntes líquidas apuradas no 
segundo mês anterior ao mês de pagamen‑
to, em percentual suficiente para a quitação 
de seus débitos e, ainda que variável, nun‑
ca inferior, em cada exercício, ao percentual 
praticado na data da entrada em vigor do 
regime especial a que se refere este artigo, 
em conformidade com plano de pagamento 
a ser anualmente apresentado ao Tribunal 
de Justiça local.
c	 Caput com a redação dada pela EC no  109, de 

15‑3‑2021.

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

§ 2o O débito de precatórios será pago com re-
cursos orçamentários próprios provenientes das 
fontes de receita corrente líquida referidas no 
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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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Emendas Constitucionais 245
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as mulheres filiadas ao Regime Geral de Previ-
dência Social.
§ 6o Poderão ser excluídas da média as contri-
buições que resultem em redução do valor do 
benefício, desde que mantido o tempo mínimo 
de contribuição exigido, vedada a utilização do 
tempo excluído para qualquer finalidade, inclu-
sive para o acréscimo a que se referem os §§ 2o 
e 5o, para a averbação em outro regime pre-
videnciário ou para a obtenção dos proventos 
de inatividade das atividades de que tratam os 
arts. 42 e 142 da Constituição Federal.
§ 7o Os benefícios calculados nos termos do dis-
posto neste artigo serão reajustados nos termos 
estabelecidos para o Regime Geral de Previdên-
cia Social.
Art. 27. Até que lei discipline o acesso ao salá-
rio-família e ao auxílio-reclusão de que trata o 
inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, 
esses benefícios serão concedidos apenas àque-
les que tenham renda bruta mensal igual ou in-
ferior a R$ 1.364,43 (mil, trezentos e sessenta 
e quatro reais e quarenta e três centavos), que 
serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados 
aos benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social.
§ 1o Até que lei discipline o valor do auxílio-re-
clusão, de que trata o inciso IV do art. 201 da 
Constituição Federal, seu cálculo será realizado 
na forma daquele aplicável à pensão por morte, 
não podendo exceder o valor de 1 (um) salário 
mínimo.
§ 2o Até que lei discipline o valor do salário-fa-
mília, de que trata o inciso IV do art. 201 da 
Constituição Federal, seu valor será de R$ 46,54 
(quarenta e seis reais e cinquenta e quatro 
centavos).
Art. 28. Até que lei altere as alíquotas da con-
tribuição de que trata a Lei no 8.212, de 24 de 
julho de 1991, devidas pelo segurado empre-
gado, inclusive o doméstico, e pelo trabalhador 
avulso, estas serão de:
c	 Art. 36, I, desta EC, que vigorará no primeiro dia do 

quarto mês subsequente ao da data de sua publica‑
ção (DOU de 13‑11‑2019).

I – até 1 (um) salário mínimo, 7,5% (sete inteiros 
e cinco décimos por cento);
II – acima de 1 (um) salário mínimo até 
R$  2.000,00 (dois mil reais), 9% (nove por 
cento);

III – de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) 
até R$ 3.000,00 (três mil reais), 12% (doze por 
cento); e
IV – de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centa-
vo) até o limite do salário de contribuição, 14% 
(quatorze por cento).
§ 1o As alíquotas previstas no caput serão apli-
cadas de forma progressiva sobre o salário de 
contribuição do segurado, incidindo cada alí-
quota sobre a faixa de valores compreendida 
nos respectivos limites.
§ 2o Os valores previstos no caput serão rea-
justados, a partir da data de entrada em vigor 
desta Emenda Constitucional, na mesma data e 
com o mesmo índice em que se der o reajuste 
dos benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social, ressalvados aqueles vinculados ao sa-
lário mínimo, aos quais se aplica a legislação 
específica.
Art. 29. Até que entre em vigor lei que dispo-
nha sobre o § 14 do art. 195 da Constituição 
Federal, o segurado que, no somatório de remu-
nerações auferidas no período de 1 (um) mês, 
receber remuneração inferior ao limite mínimo 
mensal do salário de contribuição poderá:
I – complementar a sua contribuição, de forma 
a alcançar o limite mínimo exigido;
II – utilizar o valor da contribuição que exceder 
o limite mínimo de contribuição de uma compe-
tência em outra; ou
III – agrupar contribuições inferiores ao limite 
mínimo de diferentes competências, para apro-
veitamento em contribuições mínimas mensais.
Parágrafo único. Os ajustes de complementação 
ou agrupamento de contribuições previstos nos 
incisos I, II e III do caput somente poderão ser 
feitos ao longo do mesmo ano civil.
Art. 30. A vedação de diferenciação ou substitui-
ção de base de cálculo decorrente do disposto 
no § 9o do art. 195 da Constituição Federal não 
se aplica a contribuições que substituam a con-
tribuição de que trata a alínea a do inciso I do 
caput do art. 195 da Constituição Federal insti-
tuídas antes da data de entrada em vigor desta 
Emenda Constitucional.
Art. 31. O disposto no § 11 do art. 195 da Cons-
tituição Federal não se aplica aos parcelamen-
tos previstos na legislação vigente até a data de 
entrada em vigor desta Emenda Constitucional, 
sendo vedadas a reabertura ou a prorrogação de 
prazo para adesão.
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Lei no 8.212/1991 249
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LEI No 8.212,  
DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre a organização da 
Seguridade Social, institui Plano de 
Custeio, e dá outras providências.

c	 Publicada no DOU de 25‑7‑1991, republicada no 
DOU de 11‑4‑1996 e no DOU de 14‑8‑1998.

c	 LC no  142, de 8‑5‑2013, regulamenta o §  1o do 
art. 201 da CF, no tocante à aposentadoria da pessoa 
com deficiência.

c	 Lei no 11.457, de 16‑3‑2007 (Lei da Super‑Receita).
c	 Dec. no 3.048, de 6‑5‑1999 (Regulamento da Previ‑

dência Social).
c	 IN do INSS no 45, de 6‑8‑2010, dispõe sobre a admi‑

nistração de informações dos segurados, o reconheci‑
mento, a manutenção e a revisão de direitos dos be‑
neficiários da Previdência Social e disciplina o proces‑
so administrativo previdenciário no âmbito do Institu‑
to Nacional do Seguro Social – INSS.

c	 Súm. no 518 do STJ.

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL

TÍTULO I – CONCEITUAÇÃO E 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

c	 Arts. 194 e 195 da CF.

Art. 1o A Seguridade Social compreende um 
conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
poderes públicos e da sociedade, destinado a 
assegurar o direito relativo à saúde, à previdên-
cia e à assistência social.
Parágrafo único. A Seguridade Social obedecerá 
aos seguintes princípios e diretrizes:
a) universalidade da cobertura e do atendimen-

to;
b) uniformidade e equivalência dos benefícios e 

serviços às populações urbanas e rurais;
c) seletividade e distributividade na prestação 

dos benefícios e serviços;
d) irredutibilidade do valor dos benefícios;
e) equidade na forma de participação no cus-

teio;
f) diversidade da base de financiamento;
g) caráter democrático e descentralizado da 

gestão administrativa com a participação da 
comunidade, em especial de trabalhadores, 
empresários e aposentados.

c	 Art. 1o do Dec. no 3.048, de 6‑5‑1999 (Regulamento 
da Previdência Social).

TÍTULO II – DA SAÚDE
Art. 2o A Saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso uni-
versal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação.
Parágrafo único. As atividades de saúde são de 
relevância pública e sua organização obedecerá 
aos seguintes princípios e diretrizes:
a) acesso universal e igualitário;
b) provimento das ações e serviços através de 

rede regionalizada e hierarquizada, integra-
dos em sistema único;

c) descentralização, com direção única em cada 
esfera de governo;

d) atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas;

e) participação da comunidade na gestão, fis-
calização e acompanhamento das ações e 
serviços de saúde;

f) participação da iniciativa privada na assis-
tência à saúde, obedecidos os preceitos 
constitucionais.

c	 Art. 2o do Dec. no 3.048, de 6‑5‑1999 (Regulamento 
da Previdência Social).

TÍTULO III – DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Art. 3o A Previdência Social tem por fim assegu-
rar aos seus beneficiários meios indispensáveis 
de manutenção, por motivo de incapacidade, 
idade avançada, tempo de serviço, desempre-
go involuntário, encargos de família e reclu-
são ou morte daqueles de quem dependiam 
economicamente.
Parágrafo único. A organização da Previdência 
Social obedecerá aos seguintes princípios e 
diretrizes:
a) universalidade de participação nos planos 

previdenciários, mediante contribuição;
b) valor da renda mensal dos benefícios, substi-

tutos do salário de contribuição ou do rendi-
mento do trabalho do segurado, não inferior 
ao do salário mínimo;

c) cálculo dos benefícios considerando-se os 
salários de contribuição, corrigidos moneta-
riamente;

d) preservação do valor real dos benefícios;
e) previdência complementar facultativa, cus-

teada por contribuição adicional.
c	 Arts. 4o e 5o do Dec. no 3.048, de 6‑5‑1999 (Regula‑

mento da Previdência Social).
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Decreto no 3.048/1999506

CÓDIGO AGENTE NOCIVO TEMPO DE EXPOSIÇÃO
1.0.9 CLORO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS 25 ANOS

a) fabricação e emprego de defensivos organoclorados;
b) fabricação e emprego de cloroetilaminas (mostardas nitrogenadas);
c) fabricação e manuseio de bifenis policlorados (PCB);
d) fabricação e emprego de cloreto de vinil como monômero na fabricação de policloreto de vinil (PVC) e outras 

resinas e como intermediário em produções químicas ou como solvente orgânico;
e) fabricação de policloroprene;
f) fabricação e emprego de clorofórmio (triclorometano) e de tetracloreto de carbono.

1.0.10 CROMO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS 25 ANOS 
a) fabricação, emprego industrial, manipulação de cromo, ácido crômico, cromatos e bicromatos;
b) fabricação de ligas de ferro‑cromo;
c) revestimento eletrolítico de metais e polimento de superfícies cromadas;
d) pintura com pistola utilizando tintas com pigmentos de cromo;
e) soldagem de aço inoxidável.

1.0.11 DISSULFETO DE CARBONO 25 ANOS 
a) fabricação e utilização de dissulfeto de carbono;
b) fabricação de viscose e seda artificial (raiom);
c) fabricação e emprego de solventes, inseticidas e herbicidas contendo dissulfeto de carbono;
d) fabricação de vernizes, resinas, sais de amoníaco, de tetracloreto de carbono, de vidros óticos e produtos 

têxteis com uso de dissulfeto de carbono.
1.0.12 FÓSFORO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS 25 ANOS 

a) extração e preparação de fósforo branco e seus compostos;
b) fabricação e aplicação de produtos fosforados e organofosforados (sínteses orgânicas, fertilizantes e pragui‑

cidas);
c) fabricação de munições e armamentos explosivos.

1.0.13 IODO 25 ANOS 
a) fabricação e emprego industrial do iodo.

1.0.14 MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS 25 ANOS 
a) extração e beneficiamento de minérios de manganês;
b) fabricação de ligas e compostos de manganês;
c) fabricação de pilhas secas e acumuladores;
d) preparação de permanganato de potássio e de corantes;
e) fabricação de vidros especiais e cerâmicas;
f) utilização de eletrodos contendo manganês;
g) fabricação de tintas e fertilizantes.

1.0.15 MERCÚRIO E SEUS COMPOSTOS 25 ANOS 
a) extração e utilização de mercúrio e fabricação de seus compostos;
b) fabricação de espoletas com fulminato de mercúrio;
c) fabricação de tintas com pigmento contendo mercúrio;
d) fabricação e manutenção de aparelhos de medição e de laboratório;
e) fabricação de lâmpadas, válvulas eletrônicas e ampolas de raio X;
f) fabricação de minuterias, acumuladores e retificadores de corrente;
g) utilização como agente catalítico e de eletrólise;
h) douração, prateamento, bronzeamento e estanhagem de espelhos e metais;
i) curtimento e feltragem do couro e conservação da madeira;
j) recuperação do mercúrio;
l) amalgamação do zinco;
m) tratamento a quente de amálgamas de metais;
n) fabricação e aplicação de fungicidas.

1.0.16 NÍQUEL E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS 25 ANOS 
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Lei no 10.741/2003646

de assistência social, públicos, para o desempe-
nho de suas atribuições;
X – referendar transações envolvendo interesses 
e direitos dos idosos previstos nesta Lei.
§ 1o A legitimação do Ministério Público para as 
ações cíveis previstas neste artigo não impede 
a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo 
dispuser a lei.
§ 2o As atribuições constantes deste artigo não 
excluem outras, desde que compatíveis com a 
finalidade e atribuições do Ministério Público.
§ 3o O representante do Ministério Público, no 
exercício de suas funções, terá livre acesso a 
toda entidade de atendimento ao idoso.
Art. 75. Nos processos e procedimentos em que 
não for parte, atuará obrigatoriamente o Minis-
tério Público na defesa dos direitos e interesses 
de que cuida esta Lei, hipóteses em que terá vis-
ta dos autos depois das partes, podendo juntar 
documentos, requerer diligências e produção de 
outras provas, usando os recursos cabíveis.
Art. 76. A intimação do Ministério Público, em 
qualquer caso, será feita pessoalmente.
Art. 77. A falta de intervenção do Ministério 
Público acarreta a nulidade do feito, que será 
declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento 
de qualquer interessado.

Capítulo III
DA PROTEÇÃO JUDICIAL DOS INTERESSES 

DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS 
INDISPONÍVEIS OU HOMOGÊNEOS

Art. 78. As manifestações processuais do re-
presentante do Ministério Público deverão ser 
fundamentadas.
Art. 79. Regem-se pelas disposições desta Lei as 
ações de responsabilidade por ofensa aos direi-
tos assegurados ao idoso, referentes à omissão 
ou ao oferecimento insatisfatório de:
I – acesso às ações e serviços de saúde;
II – atendimento especializado ao idoso portador 
de deficiência ou com limitação incapacitante;
III – atendimento especializado ao idoso porta-
dor de doença infecto-contagiosa;
IV – serviço de assistência social visando ao am-
paro do idoso.
Parágrafo único. As hipóteses previstas neste 
artigo não excluem da proteção judicial outros 
interesses difusos, coletivos, individuais indispo-

níveis ou homogêneos, próprios do idoso, pro-
tegidos em lei.
Art. 80. As ações previstas neste Capítulo serão 
propostas no foro do domicílio do idoso, cujo 
juízo terá competência absoluta para processar 
a causa, ressalvadas as competências da Justiça 
Federal e a competência originária dos Tribunais 
Superiores.
Art. 81. Para as ações cíveis fundadas em inte-
resses difusos, coletivos, individuais indisponí-
veis ou homogêneos, consideram-se legitima-
dos, concorrentemente:
I – o Ministério Público;
II – a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios;
III – a Ordem dos Advogados do Brasil;
IV – as associações legalmente constituídas há 
pelo menos um ano e que incluam entre os fins 
institucionais a defesa dos interesses e direi-
tos da pessoa idosa, dispensada a autorização 
da assembleia, se houver prévia autorização 
estatutária.
§ 1o Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre 
os Ministérios Públicos da União e dos Estados 
na defesa dos interesses e direitos de que cuida 
esta Lei.
§ 2o Em caso de desistência ou abandono da 
ação por associação legitimada, o Ministério 
Público ou outro legitimado deverá assumir a 
titularidade ativa.
Art. 82. Para defesa dos interesses e direitos pro-
tegidos por esta Lei, são admissíveis todas as 
espécies de ação pertinentes.
Parágrafo único. Contra atos ilegais ou abusi-
vos de autoridade pública ou agente de pessoa 
jurídica no exercício de atribuições de Poder 
Público, que lesem direito líquido e certo pre-
visto nesta Lei, caberá ação mandamental, que 
se regerá pelas normas da lei do mandado de 
segurança.
Art. 83. Na ação que tenha por objeto o cum-
primento de obrigação de fazer ou não fazer, o 
juiz concederá a tutela específica da obrigação 
ou determinará providências que assegurem o 
resultado prático equivalente ao adimplemento.
§ 1o Sendo relevante o fundamento da deman-
da e havendo justificado receio de ineficácia do 
provimento final, é lícito ao juiz conceder a tu-
tela liminarmente ou após justificação prévia, na 
forma do art. 273 do Código de Processo Civil.
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neficiados com bolsas de estudo integrais nos 
termos do inciso I do § 1o do art. 20 e com ou-
tras bolsas integrais concedidas pela entidade.
§ 1o Na aplicação das proporções previstas nos 
arts. 21 e 22 desta Lei Complementar, serão 
considerados os alunos pagantes, incluídos os 
beneficiários de bolsas de estudo de que trata 
esta Lei Complementar, matriculados em cursos 
regulares de graduação ou sequenciais de for-
mação específica.
§ 2o Não se consideram alunos pagantes os ina-
dimplentes por período superior a 90 (noventa) 
dias cujas matrículas tenham sido recusadas no 
período letivo imediatamente subsequente ao 
inadimplemento.
Art. 25. Para os efeitos desta Lei Complementar, 
a bolsa de estudo refere-se às semestralidades 
ou às anuidades escolares fixadas na forma da 
lei, considerados todos os descontos aplicados 
pela instituição, regulares ou temporários, de 
caráter coletivo ou decorrentes de convênios 
com instituições públicas ou privadas, incluídos 
os descontos concedidos devido ao seu paga-
mento pontual, respeitada a proporcionalidade 
da carga horária, vedados a cobrança de taxas 
de qualquer natureza e o cômputo de custeio de 
material didático eventualmente oferecido em 
caráter gratuito ao aluno beneficiado exclusiva-
mente com bolsa de estudo integral.
§ 1o As entidades que atuam na área de edu-
cação devem registrar e divulgar em sua con-
tabilidade, atendidas as normas brasileiras de 
contabilidade, de modo segregado, as bolsas de 
estudo e os benefícios concedidos, bem como 
evidenciar em suas Notas Explicativas o atendi-
mento às proporções referidas nesta Seção.
§ 2o Para fins de aferição dos requisitos desta 
Seção, será considerado o número total de alu-
nos matriculados no último mês de cada perío-
do letivo.
§ 3o VETADO.
Art. 26. Os alunos beneficiários das bolsas de 
estudo de que trata esta Lei Complementar, ou 
seus pais ou responsáveis, quando for o caso, 
respondem legalmente pela veracidade e pela 
autenticidade das informações por eles presta-
das, e as informações prestadas pelas institui-
ções de ensino superior (IES) acerca dos benefi-
ciários em qualquer âmbito devem respeitar os 
limites estabelecidos pela Lei no 13.709, de 14 
de agosto de 2018.

§ 1o Compete à entidade que atua na área de 
educação confirmar o atendimento, pelo candi-
dato, do perfil socioeconômico de que trata esta 
Lei Complementar.
§ 2o As bolsas de estudo poderão ser canceladas 
a qualquer tempo em caso de constatação de 
falsidade da informação prestada pelo bolsis-
ta ou por seus pais ou seu responsável, ou de 
inidoneidade de documento apresentado, sem 
prejuízo das demais sanções cíveis e penais ca-
bíveis, sem que o ato do cancelamento resulte 
em prejuízo à entidade beneficente concedente, 
inclusive na apuração das proporções exigidas 
nesta Seção, salvo se comprovada negligência 
ou má-fé da entidade beneficente.
§ 3o Os estudantes a serem beneficiados pelas 
bolsas de estudo para os cursos superiores po-
derão ser pré-selecionados pelos resultados do 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
§ 4o É vedado ao estudante acumular bolsas de 
estudo concedidas por entidades em gozo da 
imunidade na forma desta Lei Complementar, 
salvo no que se refere ao disposto no parágrafo 
único do art. 23 desta Lei Complementar.
§ 5o As bolsas de estudo integrais e parciais com 
50% (cinquenta por cento) de gratuidade con-
cedidas pelas entidades antes da vigência desta 
Lei Complementar, nos casos em que a renda 
familiar bruta mensal per capita do bolsista não 
exceda os parâmetros de que trata o § 1o do 
art. 19 desta Lei Complementar, poderão ser 
mantidas e consideradas até a conclusão do 
ensino médio, para a educação básica, e até a 
conclusão do curso superior, para a educação 
superior.
Art. 27. É vedada qualquer discriminação ou di-
ferença de tratamento entre alunos bolsistas e 
pagantes.
Art. 28. VETADO.

Seção IV

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubSeção I

DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

Art. 29. A certificação ou sua renovação será 
concedida às entidades beneficentes com atua-
ção na área de assistência social abrangidas pela 
Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que 
executem:
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I – serviços, programas ou projetos socioassis-
tenciais de atendimento ou de assessoramento 
ou que atuem na defesa e na garantia dos di-
reitos dos beneficiários da Lei no 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993;
II – serviços, programas ou projetos socioas-
sistenciais com o objetivo de habilitação e de 
reabilitação da pessoa com deficiência e de pro-
moção da sua inclusão à vida comunitária, no 
enfrentamento dos limites existentes para as 
pessoas com deficiência, de forma articulada 
ou não com ações educacionais ou de saúde;
III – programas de aprendizagem de adolescen-
tes, de jovens ou de pessoas com deficiência, 
prestados com a finalidade de promover a sua 
integração ao mundo do trabalho nos termos da 
Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e do 
inciso II do caput do art. 430 da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decre-
to-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, ou da le-
gislação que lhe for superveniente, observadas 
as ações protetivas previstas na Lei no 8.069, de 
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente);
IV – serviço de acolhimento institucional provi-
sório de pessoas e de seus acompanhantes que 
estejam em trânsito e sem condições de autos-
sustento durante o tratamento de doenças gra-
ves fora da localidade de residência.
Parágrafo único. Desde que observado o dis-
posto no caput deste artigo e no art. 35 da Lei 
no 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto 
do Idoso), as entidades beneficentes poderão 
ser certificadas, com a condição de que eventual 
cobrança de participação do idoso no custeio da 
entidade ocorra nos termos e nos limites do § 2o 
do art. 35 da referida Lei.
Art. 30. As entidades beneficentes de assistên-
cia social poderão desenvolver atividades que 
gerem recursos, inclusive por meio de filiais, 
com ou sem cessão de mão de obra, de modo a 
contribuir com as finalidades previstas no art. 2o 
desta Lei Complementar, registradas segregada-
mente em sua contabilidade e destacadas em 
suas Notas Explicativas.
Art. 31. Constituem requisitos para a certifica-
ção de entidade de assistência social:
I – ser constituída como pessoa jurídica de natu-
reza privada e ter objetivos e públicos-alvo com-
patíveis com a Lei no 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993;

II – comprovar inscrição no conselho municipal 
ou distrital de assistência social, nos termos do 
art. 9o da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 
1993;
III – prestar e manter atualizado o cadastro de 
entidades e organizações de assistência social 
de que trata o inciso XI do caput do art. 19 da 
Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
IV – manter escrituração contábil regular que 
registre os custos e as despesas em atendimento 
às Normas Brasileiras de Contabilidade;
V – comprovar, cumulativamente, que, no ano 
anterior ao requerimento:
a) destinou a maior parte de seus custos e des-

pesas a serviços, a programas ou a projetos 
no âmbito da assistência social e a atividades 
certificáveis nas áreas de educação, de saúde 
ou em ambas, caso a entidade também atue 
nessas áreas;

b) remunerou seus dirigentes de modo compa-
tível com o seu resultado financeiro do exer-
cício, na forma a ser definida em regulamen-
to, observados os limites referidos nos §§ 1o 
e 2o do art. 3o desta Lei Complementar.

§ 1o Para fins de certificação, a entidade de as-
sistência social de atendimento que atuar em 
mais de um Município ou Estado, inclusive o Dis-
trito Federal, deverá apresentar o comprovante 
de inscrição, ou de solicitação desta, de suas 
atividades nos conselhos de assistência social 
de, no mínimo, 90% (noventa por cento) dos 
Municípios de atuação, com comprovação de 
que a preponderância dos custos e das despesas 
esteja nesses Municípios, conforme definido em 
regulamento.
§ 2o Para fins de certificação, a entidade de as-
sistência social de assessoramento ou defesa e 
garantia de direitos que atuar em mais de um 
Município ou Estado, inclusive o Distrito Fede-
ral, deverá apresentar o comprovante de ins-
crição da entidade, ou de solicitação desta, no 
conselho municipal de assistência social de sua 
sede, ou do Distrito Federal, caso nele situada a 
sua sede, nos termos do art. 9o da Lei no 8.742, 
de 7 de dezembro de 1993.
§ 3o Os requisitos constantes dos incisos II e III 
do caput deste artigo deverão ser cumpridos:
I – no ano do protocolo ou no anterior, quando 
se tratar de concessão da certificação; ou
II – no ano anterior ao do protocolo, quando se 
tratar de renovação.
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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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c	 LC no 187, de 16‑12‑2021, dispõe sobre a certificação 
das entidades beneficentes.

353. As disposições do Código Tributário Nacio-
nal não se aplicam às contribuições para o FGTS.
362. A correção monetária do valor da indeni-
zação do dano moral incide desde a data do 
arbitramento.
363. Compete à Justiça estadual processar e jul-
gar a ação de cobrança ajuizada por profissional 
liberal contra cliente.
364. O conceito de impenhorabilidade de bem 
de família abrange também o imóvel pertencen-
te a pessoas solteiras, separadas e viúvas.
c	 Art. 1o da Lei no 8.009, de 29‑3‑1990 (Lei da Impe‑

nhorabilidade do Bem de Família).

366. Compete à Justiça estadual processar e 
julgar ação indenizatória proposta por viúva e 
filhos de empregado falecido em acidente de 
trabalho.
373. É ilegítima a exigência de depósito prévio 
para admissibilidade de recurso administrativo.
c	 Art. 5o, XXXIV, a, e LV, da CF.
c	 Art. 151, III, do CTN.

378. Reconhecido o desvio de função, o servidor 
faz jus às diferenças salariais decorrentes.
401. O prazo decadencial da ação rescisória só 
se inicia quando não for cabível qualquer recur-
so do último pronunciamento judicial.
c	 Art. 975 do CPC/2015.

414. A citação por edital na execução fiscal é ca-
bível quando frustradas as demais modalidades.
c	 Art. 8o, IV, da Lei no 6.830, de 22‑9‑1980 (Lei das Exe‑

cuções Fiscais).

416. É devida a pensão por morte aos depen-
dentes do segurado que, apesar de ter perdido 
essa qualidade, preencheu os requisitos legais 
para a obtenção de aposentadoria até a data 
do seu óbito.
c	 Arts. 15, 26, I, 74 e 102, § 2o, da Lei no 8.213, de 24‑

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

c	 Súm. no 340 do STJ.

425. A retenção da contribuição para a segu-
ridade social pelo tomador do serviço não se 
aplica às empresas optantes pelo SIMPLES.
c	 LC no 123, de 14‑12‑2006 (Estatuto Nacional da Mi‑

croempresa e da Empresa de Pequeno Porte).

c	 Art. 31, § 1o, da Lei no 8.212, de 24‑7‑1991 (Lei Or‑
gânica da Seguridade Social).

427. A ação de cobrança de diferenças de va-
lores de complementação de aposentadoria 
prescreve em cinco anos contados da data do 
pagamento.
c	 Art. 75 da LC no 109, de 29‑5‑2001 (Lei do Regime de 

Previdência Complementar).
c	 Art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213, de 24‑7‑

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

c	 Súm. no 291 do STJ.

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

ciais Federais).

456. É incabível a correção monetária dos salá-
rios de contribuição considerados no cálculo do 
salário de benefício de auxílio-doença, aposen-
tadoria por invalidez, pensão ou auxílio-reclusão 
concedidos antes da vigência da CF/1988.
c	 Art. 201, § 3o, da CF.

458. A contribuição previdenciária incide sobre 
a comissão paga ao corretor de seguros.
c	 Art. 11, parágrafo único, a, da Lei no 8.212, de 24‑7‑

1991 (Lei Orgânica da Seguridade Social).

461. O contribuinte pode optar por receber, por 
meio de precatório ou por compensação, o in-
débito tributário certificado por sentença decla-
ratória transitada em julgado.
c	 Art. 100 da CF.
c	 Arts. 156, II, 165 e 170 do CTN.
c	 Art. 66, § 2o, da Lei no 8.383, de 30‑12‑1991, que ins‑

titui a Unidade Fiscal de Referência e altera a legisla‑
ção do Imposto de Renda.

466. O titular da conta vinculada ao FGTS tem o 
direito de sacar o saldo respectivo quando decla-
rado nulo seu contrato de trabalho por ausência 
de prévia aprovação em concurso público.
c	 Art. 37, § 2o, da CF.
c	 Art. 19‑A da Lei no 8.036, de 11‑5‑1990 (Lei do FGTS).

468. A base de cálculo do PIS, até a edição da 
MP no 1.212/1995, era o faturamento ocorrido 
no sexto mês anterior ao do fato gerador.
c	 Art. 6o, parágrafo único, da LC no 7, de 7‑9‑1970, que 

institui o Programa de Integração Social.
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53. Não há direito a auxílio-doença ou a apo-
sentadoria por invalidez quando a incapacidade 
para o trabalho é preexistente ao reingresso do 
segurado no Regime Geral de Previdência Social.
54. Para a concessão de aposentadoria por ida-
de de trabalhador rural, o tempo de exercício de 
atividade equivalente à carência deve ser aferido 
no período imediatamente anterior ao requeri-
mento administrativo ou à data do implemento 
da idade mínima.
55. A conversão do tempo de atividade especial 
em comum deve ocorrer com aplicação do fator 
multiplicativo em vigor na data da concessão da 
aposentadoria.
56. O prazo de trinta anos para prescrição da 
pretensão à cobrança de juros progressivos so-
bre saldo de conta vinculada ao FGTS tem início 
na data em que deixou de ser feito o crédito e 
incide sobre cada prestação mensal.
57. O auxílio-doença e a aposentadoria por inva-
lidez não precedida de auxílio-doença, quando 
concedidos na vigência da Lei no 9.876/1999, 
devem ter o salário de benefício apurado com 
base na média aritmética simples dos maiores 
salários de contribuição correspondentes a 80% 
do período contributivo, independentemente da 
data de filiação do segurado ou do número de 
contribuições mensais no período contributivo.
c	 Redação retificada no DOU de 4‑7‑2012.

58. Não é devido o reajuste na indenização de 
campo por força da alteração trazida pelo De-
creto no 5.554/2005.
c	 Redação retificada no DOU de 4‑7‑2012.

59. A ausência de declaração do objeto postado 
não impede a condenação da ECT a indenizar 
danos decorrentes do extravio, desde que o 
conteúdo da postagem seja demonstrado por 
outros meios de prova admitidos em direito.
c	 Redação retificada no DOU de 4‑7‑2012.

60. Cancelada. Sessão de 16-3-2016 (DOU de 
21-3-2016).
61. Cancelada. DOU de 11-10-2013.
62. O segurado contribuinte individual pode ob-
ter reconhecimento de atividade especial para 
fins previdenciários, desde que consiga compro-
var exposição a agentes nocivos à saúde ou à 
integridade física.
63. A comprovação de união estável para efeito 
de concessão de pensão por morte prescinde de 
início de prova material.

64. Cancelada. Sessão de 18-6-2015.
65. Os benefícios de auxílio-doença, auxílio-aci-
dente e aposentadoria por invalidez concedidos 
no período de 28-3-2005 a 20-7-2005 devem 
ser calculados nos termos da Lei no 8.213/1991, 
em sua redação anterior à vigência da Medida 
Provisória no 242/2005.
66. O servidor público ex-celetista que traba-
lhava sob condições especiais antes de migrar 
para o regime estatutário tem direito adquirido 
à conversão do tempo de atividade especial em 
tempo comum com o devido acréscimo legal, 
para efeito de contagem recíproca no regime 
previdenciário próprio dos servidores públicos.
67. O auxílio-alimentação recebido em pecúnia 
por segurado filiado ao Regime Geral da Pre-
vidência Social integra o salário de contribui-
ção e sujeita-se à incidência de contribuição 
previdenciária.
68. O laudo pericial não contemporâneo ao pe-
ríodo trabalhado é apto à comprovação da ati-
vidade especial do segurado.
69. O tempo de serviço prestado em empresa 
pública ou em sociedade de economia mis-
ta por servidor público federal somente pode 
ser contado para efeitos de aposentadoria e 
disponibilidade.
70. A atividade de tratorista pode ser equipa-
rada à de motorista de caminhão para fins de 
reconhecimento de atividade especial mediante 
enquadramento por categoria profissional.
71. O mero contato do pedreiro com o cimento 
não caracteriza condição especial de trabalho 
para fins previdenciários.
72. É possível o recebimento de benefício por 
incapacidade durante período em que houve 
exercício de atividade remunerada quando com-
provado que o segurado estava incapaz para as 
atividades habituais na época em que trabalhou.
73. O tempo de gozo de auxílio-doença ou de 
aposentadoria por invalidez não decorrentes de 
acidente de trabalho só pode ser computado 
como tempo de contribuição ou para fins de 
carência quando intercalado entre períodos nos 
quais houve recolhimento de contribuições para 
a previdência social.
74. O prazo de prescrição fica suspenso pela for-
mulação de requerimento administrativo e volta 
a correr pelo saldo remanescente após a ciência 
da decisão administrativa final.
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A
ABONO SALARIAL
• regulamentação: Lei no 7.998/1990

AÇÃO REGRESSIVA
• negligência aos padrões de seguran‑

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

ACIDENTE DO TRABALHO
• conceitos; considerações; obrigação 

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

AGENTES PÚBLICOS
• aposentadoria compulsória: art. 1o 

da LC no 152/2015

APOSENTADORIA
• ação de cobrança de diferenças de 

valores; prescrição: Súm. no 427 do 
STJ

• acumulação com auxílio‑acidente; 
período; momento da lesão: Súm. 
no 507 do STJ

• por idade; proventos proporcionais; 
aplicabilidade: LC no 152/2015

• servidores titulares de cargo efeti‑
vo de qualquer Poder; cálculo: Lei 
no 10.887/2004

APOSENTADORIA DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA
• Regulamentação: LC no 142/2013, e 

Dec. no 8.145/2013

APOSENTADORIA ESPECIAL
• ao cooperado de cooperat iva 

de trabalho ou de produção: Lei 
no 10.666/2003

• comprovação de trabalho exercido 
em condições especiais: arts. 57 e 58 
da Lei no 8.213/1991

APOSENTADORIA POR IDADE
• idade mínima exigida; limites fixados: 

arts. 48 a 51 da Lei no 8.213/1991

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
• devida após cumprimento de carên‑

cia; valor; retorno voluntário à ati‑
vidade; recuperação da capacidade: 
arts. 42 a 47 da Lei no 8.213/1991

APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO
• possibilidade da não incidência do 

fator previdenciário: art. 29‑C da Lei 
no 8.213/1991

APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
SERVIÇO
• exigências; comprovação de tempo; 

redução do tempo: arts. 52 a 56 e 97 
da Lei no 8.213/1991

APOSENTADORIA PROGRAMADA 
INDIVIDUAL
• instituição e plano de incentivo: Lei 

no 9.477/1997
APRENDIZAGEM
• criação do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural – SENAR; orga‑
nização; rendas: Lei no 8.315/1991

• regulamento: Dec. no 566/1992
APROPRIAÇÃO INDÉBITA
• previdenciária; efeitos penais: Lei 

no 9.983/2000
ARRECADAÇÃO
• e recolhimento da contribuição: 

arts. 30 e 31 da Lei no 8.212/1991
ASSISTÊNCIA SOCIAL
• ações continuadas; definição: Dec. 

no 5.085/2004
• benefício de prestação continuada; 

pessoa com deficiência ou idoso: 
Dec. no 6.214/2007

• certificação das entidades beneficen‑
tes: LC no 187/2021

• definição: art. 4o da Lei no 8.212/1991
• Lei Orgânica: Lei no 8.742/1993
ATENDIMENTO E INTERNAÇÃO 
DOMICILIAR
• procedimentos inclusos; equipes 

multidisciplinares: art.  19‑I da Lei 
no 8.080/1990

ATIVIDADE RURAL
• exigências: arts.  106 e 107 da Lei 

no 8.213/1991
AUXÍLIO-ACIDENTE
• acumulação com aposentadoria; 

período; momento da lesão: Súm. 
no 507 do STJ

• integra o salário de contribuição para 
fins de cálculo do salário de benefício: 
arts. 31 e 86 da Lei no 8.213/1991

AUXÍLIO-DOENÇA
• exigências; também resultante de 

acidente do trabalho; concessão: 
arts. 59 a 63 da Lei no 8.213/1991

AUXÍLIO-RECLUSÃO
• condições para o recebimento: 

art. 80 da Lei no 8.213/1991

• previdenciários; revisão; exigências: 
Lei no 10.999/2004

B
BENEFICIÁRIOS
• equiparação a segurados e depen‑

dentes: art. 10 da Lei no 8.213/1991

BENEFÍCIOS
• formas de pagamentos: arts. 109 a 

116 da Lei no 8.213/1991
• previdenciários; revisão; exigências: 

Lei no 10.999/2004

C
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 
– CND
• exigência; fornecimento; observa‑

ções pertinentes: arts. 47 e 48 da Lei 
no 8.212/1991

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
• entre o Regime Geral da Previdên‑

cia Social e o regime de previdên‑
cia dos servidores públicos: Lei 
no 9.796/1999

CONSELHO NACIONAL DA 
SEGURIDADE SOCIAL
• instalação; prazo; demais dis‑

posições: arts.  85 a 104 da Lei 
no 8.212/1991

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
• parcelamento de débitos com a Fa‑

zenda Nacional: Lei no 13.485/2017

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
• cálculo de salário‑benefício: Lei 

no 9.876/1999

CONTRIBUIÇÕES
• da empresa; percentuais: arts. 22 a 

23 da Lei no 8.212/1991
• da União; conceito: arts. 16 e 17 da 

Lei no 8.212/1991
• do empregador doméstico; alíquota: 

art. 24 da Lei no 8.212/1991
• do segurado; cálculo dos valores: 

arts. 20 e 21 da Lei no 8.212/1991
• isenções: Lei no 9.732/1998
• periodicidade de recolhimento: Lei 

no 9.676/1998
• resultante do pagamento de direitos 

trabalhistas incidentes; determina‑
ção de recolhimento imediato; res‑
ponsabilidade: arts. 43 e 44 da Lei 
no 8.212/1991

Índice por Assuntos  
da Legislação Previdenciária e Súmulas
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