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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 
PÁGINA(S): 11, 15, 18 E 19, 43, 61, 74 E 77 
INSTR.: INSERIR REDAÇÃO 

Art. 5o  ..................................................................................
...............................................................................................
LXXIX – é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção 
dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.

	Inciso LXXIX acrescido pela EC no 115, de 10-2-2022.
...............................................................................................
Art. 6o  ..................................................................................
...............................................................................................
Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabili‑
dade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida 
pelo poder público em programa permanente de transferência 
de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determi‑
nados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária.

	Parágrafo único acrescido pela EC no 114, de 16-12-2021.
...............................................................................................
Art. 17.  ................................................................................
...............................................................................................
§ 7o Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% (cinco 
por cento) dos recursos do fundo partidário na criação e na 
manutenção de programas de promoção e difusão da parti‑
cipação política das mulheres, de acordo com os interesses 
intrapartidários.
§ 8o O montante do Fundo Especial de Financiamento de Cam‑
panha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas 
eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio 
e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas 
candidatas, deverão ser de no mínimo 30% (trinta por cento), 
proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá 
ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos 
órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados 
a autonomia e o interesse partidário.

	§§ 7o e 8o acrescidos pela EC no 117, de 5-4-2022.
...............................................................................................
Art. 21.  ................................................................................
...............................................................................................
XXIII –  ...................................................................................
...............................................................................................
b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercializa‑

ção e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso 
agrícolas e industriais;

c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, a co‑
mercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa 
e uso médicos;

	Alíneas b e c com a redação dada pela EC no  118, de 
28-4-2022.

...............................................................................................
XXVI – organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de 
dados pessoais, nos termos da lei.

	Inciso XXVI acrescido pela EC no 115, de 10-2-2022.
...............................................................................................
Art. 22.  ................................................................................
...............................................................................................
XXX – proteção e tratamento de dados pessoais.

	Inciso XXX acrescido pela EC no 115, de 10-2-2022.

Parágrafo único.  ...................................................................
...............................................................................................
Art. 100.  .............................................................................
...............................................................................................
§ 5o É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de 
direito público de verba necessária ao pagamento de seus 
débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado cons‑
tantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, 
fazendo‑se o pagamento até o final do exercício seguinte, 
quando terão seus valores atualizados monetariamente.

	§ 5o com a redação dada pela EC no 114, de 16-12-2021.

§ 6o  ........................................................................................
...............................................................................................
Art. 156.  .............................................................................
...............................................................................................
§ 1o‑A. O imposto previsto no inciso I do caput deste artigo 
não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as en‑
tidades abrangidas pela imunidade de que trata a alínea b do 
inciso VI do caput do art. 150 desta Constituição sejam apenas 
locatárias do bem imóvel.

	§ 1o-A acrescido pela EC no 116, de 17-2-2022.

...............................................................................................
Art. 198.  .............................................................................
...............................................................................................
§ 7o O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos 
agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade 
da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Muni‑
cípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, 
incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de 
valorizar o trabalho desses profissionais.
§ 8o Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos 
agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às 
endemias serão consignados no orçamento geral da União 
com dotação própria e exclusiva.
§ 9o O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos 
agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) 
salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos 
Estados e ao Distrito Federal.
§ 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de com‑
bate às endemias terão também, em razão dos riscos ineren‑
tes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, 
somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade.
§ 11. Os recursos financeiros repassados pela União aos Es‑
tados, ao Distrito Federal e aos Municípios para pagamento 
do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes 
comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias 
não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de 
despesa com pessoal.

	§§ 7o a 11 acrescidos pela EC no 120, de 5-5-2022.

...............................................................................................
Art. 203.  .............................................................................
...............................................................................................
VI – a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias 
em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

	Inciso VI acrescido pela EC no 114, de 16-12-2021.
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TRIBUNAL DE CONTAS
	 da União: arts. 70 a 74
	 dos Estados, do Distrito Federal e Municípios: art. 75

TRIBUNAL DE JUSTIÇA: arts. 125 e 235, IV
TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL: art. 5o, § 4o

	 art. 7o do ADCT
	 Dec. no 4.388/2002

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO: art. 115
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL: arts. 120 e 121
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO: art. 111‑A
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL: art. 119
TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO: arts. 145 a 169
TRIBUTOS: arts. 145 e 150
TURISMO: art. 180

U
UNIÃO: arts. 20 a 24, 153 e 154
UNIÃO ESTÁVEL: art. 226, § 3o

USUCAPIÃO: arts. 183 e 191

V
VAQUEJADA: art. 225, § 7o

VEREADOR: arts. 14, § 3o, VI, d, 29, I, III, IV e VI, e 29‑A, § 3o

VETO: arts. 57, § 3o, IV; 66, §§ 1o e 2o; e 84, V
VICE‑GOVERNADOR: arts. 14, § 3o, VI, b; 28, § 2o; 32, § 2o

VICE‑PREFEITO: arts. 14, § 3o, VI, c; e 29, I, II, III e V
VICE‑PRESIDENTE DA REPÚBLICA: arts. 12, § 3o, I; 14, § 3o, VI, a; 77 a 81; 83; e 
102, I, b
VOTO: arts. 14 a 16

EC No 113/2021 
PÁGINA(S): 168 
INSTR.: INSERIR REDAÇÃO

Art. 4o  ..................................................................................
...............................................................................................
§ 5o O aumento do limite previsto no § 1o deste artigo será 
destinado, ainda, ao atendimento de despesas de programa 
de transferência de renda.
§ 6o O aumento do limite decorrente da aplicação do disposto 
no inciso II do § 1o do art. 107 do Ato das Disposições Consti‑
tucionais Transitórias deverá, no exercício de 2022, ser desti‑
nado somente ao atendimento das despesas de ampliação de 
programas sociais de combate à pobreza e à extrema pobreza, 
nos termos do parágrafo único do art. 6o e do inciso VI do caput 
do art. 203 da Constituição Federal, à saúde, à previdência e 
à assistência social.

	§§ 5o e 6o acrescidos pela EC no 114, de 16-12-2021.

EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
PÁGINA(S): 168 
INSTR.: INSERIR REDAÇÃO

EMENDA CONSTITUCIONAL No 114,  
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

Altera a Constituição Federal e o Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias para 
estabelecer o novo regime de pagamentos 
de precatórios, modificar normas relativas 

ao Novo Regime Fiscal e autorizar o 
parcelamento de débitos previdenciários 
dos Municípios; e dá outras providências.

	Publicada no DOU de 17-12-2021.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos 
termos do § 3o do art. 60 da Constituição Federal, promulgam 
a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1o Os arts. 6o, 100 e 203 da Constituição Federal passam 
a vigorar com as seguintes alterações:

 “Art. 6o  .............................................................................
 Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vul-

nerabilidade social terá direito a uma renda básica 
familiar, garantida pelo poder público em programa 
permanente de transferência de renda, cujas normas 
e requisitos de acesso serão determinados em lei, ob-
servada a legislação fiscal e orçamentária.”

 “Art. 100.  .........................................................................
   ........................................................................................
 § 5o É obrigatória a inclusão no orçamento das entida-

des de direito público de verba necessária ao pagamen-
to de seus débitos oriundos de sentenças transitadas 
em julgado constantes de precatórios judiciários apre-
sentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o 
final do exercício seguinte, quando terão seus valores 
atualizados monetariamente.

   ....................................................................................... ”
 “Art. 203.  .........................................................................
   ........................................................................................
 VI – a redução da vulnerabilidade socioeconômica 

de famílias em situação de pobreza ou de extrema 
pobreza.”

Art. 2o O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
passa a vigorar acrescido dos seguintes arts. 107‑A e 118:

 “Art. 107-A. Até o fim de 2026, fica estabelecido, para 
cada exercício financeiro, limite para alocação na pro-
posta orçamentária das despesas com pagamentos em 
virtude de sentença judiciária de que trata o art. 100 da 
Constituição Federal, equivalente ao valor da despesa 
paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar 
pagos, corrigido na forma do § 1o do art. 107 deste Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, devendo 
o espaço fiscal decorrente da diferença entre o valor 
dos precatórios expedidos e o respectivo limite ser 
destinado ao programa previsto no parágrafo único 
do art. 6o e à seguridade social, nos termos do art. 194, 
ambos da Constituição Federal, a ser calculado da se-
guinte forma:

 I – no exercício de 2022, o espaço fiscal decorrente da 
diferença entre o valor dos precatórios expedidos e o 
limite estabelecido no caput deste artigo deverá ser 
destinado ao programa previsto no parágrafo único 
do art. 6o e à seguridade social, nos termos do art. 194, 
ambos da Constituição Federal;

 II – no exercício de 2023, pela diferença entre o total 
de precatórios expedidos entre 2 de julho de 2021 e 2 de 
abril de 2022 e o limite de que trata o caput deste artigo 
válido para o exercício de 2023; e

 III – nos exercícios de 2024 a 2026, pela diferença entre 
o total de precatórios expedidos entre 3 de abril de dois 
anos anteriores e 2 de abril do ano anterior ao exercício 
e o limite de que trata o caput deste artigo válido para 
o mesmo exercício.

 § 1o O limite para o pagamento de precatórios corres-
ponderá, em cada exercício, ao limite previsto no caput 
deste artigo, reduzido da projeção para a despesa com 
o pagamento de requisições de pequeno valor para o 
mesmo exercício, que terão prioridade no pagamento.

 § 2o Os precatórios que não forem pagos em razão do 
previsto neste artigo terão prioridade para pagamento 
em exercícios seguintes, observada a ordem cronológi-
ca e o disposto no § 8o deste artigo.
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 § 3o É facultado ao credor de precatório que não tenha 
sido pago em razão do disposto neste artigo, além das 
hipóteses previstas no § 11 do art. 100 da Constituição 
Federal e sem prejuízo dos procedimentos previstos 
nos §§ 9o e 21 do referido artigo, optar pelo recebimen-
to, mediante acordos diretos perante Juízos Auxiliares 
de Conciliação de Pagamento de Condenações Judiciais 
contra a Fazenda Pública Federal, em parcela única, 
até o final do exercício seguinte, com renúncia de 40% 
(quarenta por cento) do valor desse crédito.

 § 4o O Conselho Nacional de Justiça regulamentará a 
atuação dos Presidentes dos Tribunais competentes 
para o cumprimento deste artigo.

 § 5o Não se incluem no limite estabelecido neste artigo 
as despesas para fins de cumprimento do disposto nos 
§§ 11, 20 e 21 do art. 100 da Constituição Federal e no § 3o 
deste artigo, bem como a atualização monetária dos 
precatórios inscritos no exercício.

 § 6o Não se incluem nos limites estabelecidos no art. 107 
deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
o previsto nos §§ 11, 20 e 21 do art. 100 da Constituição 
Federal e no § 3o deste artigo.

 § 7o Na situação prevista no § 3o deste artigo, para os 
precatórios não incluídos na proposta orçamentária 
de 2022, os valores necessários à sua quitação serão 
providenciados pela abertura de créditos adicionais 
durante o exercício de 2022.

 § 8o Os pagamentos em virtude de sentença judiciária 
de que trata o art. 100 da Constituição Federal serão 
realizados na seguinte ordem:

 I – obrigações definidas em lei como de pequeno valor, 
previstas no § 3o do art. 100 da Constituição Federal;

 II – precatórios de natureza alimentícia cujos titula-
res, originários ou por sucessão hereditária, tenham 
no mínimo 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam por-
tadores de doença grave ou pessoas com deficiência, 
assim definidos na forma da lei, até o valor equivalente 
ao triplo do montante fixado em lei como obrigação de 
pequeno valor;

 III – demais precatórios de natureza alimentícia até o 
valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei 
como obrigação de pequeno valor;

 IV – demais precatórios de natureza alimentícia além 
do valor previsto no inciso III deste parágrafo;

 V – demais precatórios.”
 “Art. 118. Os limites, as condições, as normas de acesso 

e os demais requisitos para o atendimento do disposto 
no parágrafo único do art. 6o e no inciso VI do caput 
do art. 203 da Constituição Federal serão determina-
dos, na forma da lei e respectivo regulamento, até 31 
de dezembro de 2022, dispensada, exclusivamente no 
exercício de 2022, a observância das limitações legais 
quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de 
ação governamental que acarrete aumento de despesa 
no referido exercício.”

Art. 3o O art. 4o da Emenda Constitucional no 113, de 8 de 
dezembro de 2021, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
§§ 5o e 6o:

 “Art. 4o  .............................................................................
   ........................................................................................
 § 5o O aumento do limite previsto no § 1o deste artigo 

será destinado, ainda, ao atendimento de despesas de 
programa de transferência de renda.

 § 6o O aumento do limite decorrente da aplicação do 
disposto no inciso II do § 1o do art. 107 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias deverá, no exer-
cício de 2022, ser destinado somente ao atendimento 
das despesas de ampliação de programas sociais de 

combate à pobreza e à extrema pobreza, nos termos 
do parágrafo único do art. 6o e do inciso VI do caput do 
art. 203 da Constituição Federal, à saúde, à previdência 
e à assistência social.”

Art. 4o Os precatórios decorrentes de demandas relativas à 
complementação da União aos Estados e aos Municípios por 
conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) serão 
pagos em 3 (três) parcelas anuais e sucessivas, da seguinte 
forma:
I – 40% (quarenta por cento) no primeiro ano;
II – 30% (trinta por cento) no segundo ano;
III – 30% (trinta por cento) no terceiro ano.
Parágrafo único. Não se incluem nos limites estabelecidos 
nos arts. 107 e 107‑A do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, a partir de 2022, as despesas para os fins de que 
trata este artigo.
Art. 5o As receitas que os Estados e os Municípios receberem 
a título de pagamentos da União por força de ações judiciais 
que tenham por objeto a complementação de parcela desta no 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda‑
mental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) deverão ser 
aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino funda‑
mental público e na valorização de seu magistério, conforme 
destinação originária do Fundo.
Parágrafo único. Da aplicação de que trata o caput deste ar‑
tigo, no mínimo 60% (sessenta por cento) deverão ser repas‑
sados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados 
e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação na 
remuneração, na aposentadoria ou na pensão.
Art. 6o No prazo de 1 (um) ano a contar da promulgação des‑
ta Emenda Constitucional, o Congresso Nacional promoverá, 
por meio de comissão mista, exame analítico dos atos, dos 
fatos e das políticas públicas com maior potencial gerador 
de precatórios e de sentenças judiciais contrárias à Fazenda 
Pública da União.
§ 1o A comissão atuará em cooperação com o Conselho Nacio‑
nal de Justiça e com o auxílio do Tribunal de Contas da União 
e poderá requisitar informações e documentos de órgãos e 
entidades da administração pública direta e indireta de qual‑
quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, buscando identificar medidas legislativas a 
serem adotadas com vistas a trazer maior segurança jurídica 
no âmbito federal.
§ 2o O exame de que trata o caput deste artigo analisará os 
mecanismos de aferição de risco fiscal e de prognóstico de 
efetivo pagamento de valores decorrentes de decisão judicial, 
segregando esses pagamentos por tipo de risco e priorizando 
os temas que possuam maior impacto financeiro.
§ 3o Apurados os resultados, o Congresso Nacional encami‑
nhará suas conclusões aos presidentes do Supremo Tribunal 
Federal e do Superior Tribunal de Justiça, para a adoção de 
medidas de sua competência.
Art. 7o Os entes da Federação que tiverem descumprido a me‑
dida prevista no art. 4o da Lei Complementar no 156, de 28 de 
dezembro de 2016, e que optarem por não firmar termo aditivo 
na forma prevista no art. 4o‑A da referida Lei Complementar 
poderão restituir à União os valores diferidos por força do pra‑
zo adicional proporcionalmente à quantidade de prestações 
remanescentes dos respectivos contratos, aplicados os encar‑
gos contratuais de adimplência e desde que adotem, durante 
o prazo de restituição dos valores para a União, as medidas 
previstas no art. 167‑A da Constituição Federal.
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Parágrafo único. As contas consistirão nos balanços gerais da 
União e no relatório do órgão central do sistema de controle 
interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos 
de que trata o § 5o do art. 165 da Constituição Federal.

Seção II
FISCALIZAÇÃO EXERCIDA POR INICIATIVA 
DO CONGRESSO NACIONAL
Art. 37. VETADO.
Art. 38. Compete, ainda, ao Tribunal:
I – realizar por iniciativa da Câmara dos Deputados, do Sena‑
do Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções 
e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos 
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e nas entidades da 
administração indireta, incluídas as fundações e sociedades 
instituídas e mantidas pelo poder público federal;
II – prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacio‑
nal, por qualquer de suas Casas, ou por suas comissões, sobre 
a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional 
e patrimonial e sobre resultados de inspeções e auditorias 
realizadas;
III – emitir, no prazo de trinta dias contados do recebimento 
da solicitação, pronunciamento conclusivo sobre matéria que 
seja submetida a sua apreciação pela comissão mista perma‑
nente de Senadores e Deputados, nos termos dos §§ 1o e 2o do 
art. 72 da Constituição Federal.
IV – auditar, por solicitação da comissão a que se refere o 
art. 166, § 1o, da Constituição Federal, ou comissão técnica 
de qualquer das Casas do Congresso Nacional, projetos e pro‑
gramas autorizados na Lei orçamentária anual, avaliando os 
seus resultados quanto à eficácia, eficiência e economicidade.

Seção III
ATOS SUJEITOS A REGISTRO
Art. 39. De conformidade com o preceituado nos arts. 5o, in‑
ciso XXIV, 71, incisos II e III, 73 in fine, 74, § 2o, 96, inciso I, 
alínea a, 97, 39, §§ 1o e 2o e 40, § 4o, da Constituição Federal, 
o Tribunal apreciará, para fins de registro ou reexame, os atos 
de:
I – admissão de pessoal, a qualquer título, na administração 
direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas 
pelo poder público, executadas as nomeações para cargo de 
provimento em comissão;
II – concessão inicial de aposentadoria, reformas e pensões, 
bem como de melhorias posteriores que tenham alterado o 
fundamento legal do respectivo concessório inicial.
Parágrafo único. Os atos a que se refere este artigo serão 
apreciados pelo Tribunal na forma estabelecida no Regimento 
Interno.
Art. 40. O Relator presidirá a instrução do processo, deter‑
minando, mediante despacho singular, por sua ação própria 
e direta, ou por provocação do órgão de instrução ou do Mi‑
nistério Público junto ao Tribunal, a adoção das providências 
consideradas necessárias ao saneamento dos autos, fixando 
prazo, na forma estabelecida no Regimento Interno, para o 
atendimento das diligências, após o que submeterá o feito 
ao Plenário ou à Câmara respectiva para decisão de mérito.

Seção IV
FISCALIZAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS
Art. 41. Para assegurar a eficácia do controle e para instruir 
o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a fiscalização 

dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos 
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, competindo‑lhe, para 
tanto, em especial:
I – acompanhar, pela publicação no Diário Oficial da União, ou 
por outro meio estabelecido no Regimento Interno:
a) a lei relativa ao plano plurianual, a lei de diretrizes orça‑

mentárias, a lei orçamentária anual e a abertura de créditos 
adicionais;

b) os editais de licitação, os contratos, inclusive administrati‑
vos, e os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumen‑
tos congêneres, bem como os atos referidos no art. 38 desta 
Lei;

II – realizar, por iniciativa própria, na forma estabelecida no 
Regimento Interno, inspeções e auditorias de mesma natureza 
que as previstas no inciso I do art. 38 desta Lei;
III – fiscalizar, na forma estabelecida no Regimento Interno, as 
contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital 
social a União participe, de forma direta ou indireta, nos ter‑
mos do tratado constitutivo;
IV – fiscalizar, na forma estabelecida no Regimento Interno, a 
aplicação de quaisquer recursos repassados pela União me‑
diante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congê‑
neres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município.
§ 1o As inspeções e auditorias de que trata esta seção serão 
regulamentadas no Regimento Interno e realizadas por servi‑
dores da Secretaria do Tribunal.
§ 2o O Tribunal comunicará às autoridades competentes dos 
poderes da União o resultado das inspeções e auditorias que 
realizar, para as medidas saneadoras das impropriedades e 
faltas identificadas.
Art. 42. Nenhum processo, documento ou informação poderá 
ser sonegado ao Tribunal em suas inspeções ou auditorias, sob 
qualquer pretexto.
§ 1o No caso de sonegação, o Tribunal assinará prazo para 
apresentação dos documentos, informações e esclarecimen‑
tos julgados necessários, comunicando o fato ao Ministro de 
Estado supervisor da área ou à autoridade de nível hierárquico 
equivalente, para as medidas cabíveis.
§ 2o Vencido o prazo e não cumprida a exigência, o Tribunal 
aplicará as sanções previstas no inciso IV do art. 58 desta Lei.
Art. 43. Ao proceder à fiscalização de que trata este capítulo, 
o Relator ou o Tribunal:
I – determinará as providências estabelecidas no Regimento 
Interno, quando não apurada transgressão a norma legal ou 
regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial, ou for constatada, tão somente, 
falta ou impropriedade de caráter formal;
II – se verificar a ocorrência de irregularidade quanto à legi‑
timidade ou economicidade, determinará a audiência do res‑
ponsável para, no prazo estabelecido no Regimento Interno, 
apresentar razões de justificativa.
Parágrafo único. Não elidido o fundamento da impugnação, o 
Tribunal aplicará ao responsável a multa prevista no inciso III 
do art. 58 desta Lei.
Art. 44. No início ou no curso de qualquer apuração, o Tribu‑
nal, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, deter‑
minará, cautelarmente, o afastamento temporário do respon‑
sável, se existirem indícios suficientes de que, prosseguindo 
no exercício de suas funções, possa retardar ou dificultar a 
realização de auditoria ou inspeção, causar novos danos ao 
Erário ou inviabilizar o seu ressarcimento.
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§ 1o Estará solidariamente responsável a autoridade superior 
competente que, no prazo determinado pelo Tribunal, deixar 
de atender à determinação prevista no caput deste artigo.
§ 2o Nas mesmas circunstâncias do caput deste artigo e do pa‑
rágrafo anterior, poderá o Tribunal, sem prejuízo das medidas 
previstas nos arts. 60 e 61 desta Lei, decretar, por prazo não 
superior a um ano, a indisponibilidade de bens do responsável, 
tantos quantos considerados bastantes para garantir o ressar‑
cimento dos danos em apuração.
Art. 45. Verificada a ilegalidade de ato ou contrato, o Tri‑
bunal, na forma estabelecida no Regimento Interno, assinará 
prazo para que o responsável adote as providências necessá‑
rias ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa 
dos dispositivos a serem observados.
§ 1o No caso de ato administrativo, o Tribunal, se não atendido:
I – sustará a execução do ato impugnado;
II – comunicará a decisão à Câmara dos Deputados e ao Se‑
nado Federal;
III – aplicará ao responsável a multa prevista no inciso II do 
art. 58 desta Lei.
§ 2o No caso de contrato, o Tribunal, se não atendido, comu‑
nicará o fato ao Congresso Nacional, a quem compete adotar 
o ato de sustação e solicitar, de imediato, ao Poder Executivo, 
as medidas cabíveis.
§ 3o Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo 
de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no pará‑
grafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito da sustação do 
contrato.
Art. 46. Verificada a ocorrência de fraude comprovada à 
licitação, o Tribunal declarará a inidoneidade do licitante 
fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na 
Administração Pública Federal.
Art. 47. Ao exercer a fiscalização, se configurada a ocorrên‑
cia de desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade de 
que resulte dano ao Erário, o Tribunal ordenará, desde logo, a 
conversão do processo em tomada de contas especial, salvo a 
hipótese prevista no art. 93 desta Lei.
Parágrafo único. O processo de tomada de contas especial a 
que se refere este artigo tramitará em separado das respec‑
tivas contas anuais.

Seção V
PEDIDO DE REEXAME
Art. 48. De decisão proferida em processos concernentes às 
matérias de que tratam as Seções III e IV deste capítulo caberá 
pedido de reexame, que terá efeito suspensivo.
Parágrafo único. O pedido de reexame reger‑se‑á pelo dispos‑
to no parágrafo único do art. 32 e no art. 33 desta Lei.

CAPÍTULO III
CONTROLE INTERNO
Art. 49. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário man‑
terão, de forma integrada, sistema de controle interno, com 
a finalidade de:
I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano pluria‑
nual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos 
da União;
II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à 
eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, 
bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de 
direito privado;

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e ga‑
rantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional.
Art. 50. No apoio ao controle externo, os órgãos integrantes 
do sistema de controle interno deverão exercer, dentre outras, 
as seguintes atividades:
I – VETADO;
II – realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu 
controle, emitindo relatório, certificado de auditoria e parecer;
III – alertar formalmente a autoridade administrativa compe‑
tente para que instaure tomada de contas especial, sempre 
que tiver conhecimento de qualquer das ocorrências referidas 
no caput do art. 8o desta Lei.
Art. 51. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem 
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela 
darão ciência de imediato ao Tribunal de Contas da União, sob 
pena de responsabilidade solidária.
§ 1o Na comunicação ao Tribunal, o dirigente do órgão compe‑
tente indicará as providências adotadas para evitar ocorrên‑
cias semelhantes.
§ 2o Verificada em inspeção ou auditoria, ou no julgamento 
de contas, irregularidade ou ilegalidade que não tenha sido 
comunicada tempestivamente ao Tribunal, e provada a omis‑
são, o dirigente do órgão de controle interno, na qualidade de 
responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas para 
a espécie nesta Lei.
Art. 52. O Ministro de Estado supervisor da área ou a au‑
toridade de nível hierárquico equivalente emitirá, sobre as 
contas e o parecer do controle interno, expresso e indelegável 
pronunciamento, no qual atestará haver tomado conhecimento 
das conclusões nele contidas.

CAPÍTULO IV
DENÚNCIA

Art. 53. Qualquer cidadão, partido político, associação ou 
sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou 
ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.
§§ 1o e 2o VETADOS;
§ 3o A denúncia será apurada em caráter sigiloso, até que se 
comprove a sua procedência, e somente poderá ser arquivada 
após efetuadas as diligências pertinentes, mediante despacho 
fundamentado do responsável.
§ 4o Reunidas as provas que indiquem a existência de irre‑
gularidade ou ilegalidade, serão públicos os demais atos do 
processo, assegurando‑se aos acusados a oportunidade de 
ampla defesa.
Art. 54. O denunciante poderá requerer ao Tribunal de Contas 
da União certidão dos despachos e dos fatos apurados, a qual 
deverá ser fornecida no prazo máximo de quinze dias, a contar 
do recebimento do pedido, desde que o respectivo processo 
de apuração tenha sido concluído ou arquivado.
Parágrafo único. Decorrido o prazo de noventa dias, a contar 
do recebimento da denúncia, será obrigatoriamente fornecida 
a certidão de que trata este artigo, ainda que não estejam 
concluídas as investigações.
Art. 55. No resguardo dos direitos e garantias individuais, o 
Tribunal dará tratamento sigiloso às denúncias formuladas, 
até decisão definitiva sobre a matéria.
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§ 1o A diária de que trata o caput deste artigo será concedida 
aos servidores enquanto mobilizados no âmbito do programa 
da Força Nacional de Segurança Pública em razão de desloca‑
mento da sede em caráter eventual ou transitório para outro 
ponto do território nacional e não será computada para efeito 
de adicional de férias e do 13o (décimo terceiro) salário, nem 
integrará os salários, remunerações, subsídios, proventos ou 
pensões, inclusive alimentícias.
§ 2o A diária de que trata o caput deste artigo será custeada 
pelo Fundo Nacional de Segurança Pública, instituído pela Lei 
no 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, e, excepcionalmente, à 
conta de dotação orçamentária da União.
Art. 7o O servidor civil ou militar vitimado durante as ativida‑
des de cooperação federativa de que trata esta Lei, bem como 
o Policial Federal, o Policial Rodoviário Federal, o Policial Civil 
e o Policial Militar, em ação operacional conjunta com a Força 
Nacional de Segurança Pública, farão jus, no caso de invali‑
dez incapacitante para o trabalho, à indenização no valor de 
R$ 100.000,00 (cem mil reais), e seus dependentes, ao mesmo 
valor, no caso de morte.
Parágrafo único. A indenização de que trata o caput deste ar‑
tigo correrá à conta do Fundo Nacional de Segurança Pública.
Art. 8o As indenizações previstas nesta Lei não excluem ou‑
tros direitos e vantagens previstos em legislação específica.
Art. 9o Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo Federal, 
para atender às necessidades do Programa da Força Nacional 
de Segurança Pública, 9 (nove) cargos em comissão do Gru‑
po Direção e Assessoramento Superiores DAS, sendo 1 (um) 
DAS‑5, 3 (três) DAS‑4 e 5 (cinco) DAS‑3.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Fica revogada a Lei no 10.277, de 10 de setembro 
de 2001.

Brasília, 10 de maio de 2007;  
186o da Independência e  

119o da República.
Luiz Inácio Lula da Silva

LEI No 13.844/2019 
PÁGINA(S): 763 
INSTR.: INSERIR REDAÇÃO

LEI No 13.844,  
DE 18 DE JUNHO DE 2019

Estabelece a organização básica dos órgãos 
da Presidência da República e dos Ministérios; 
altera as Leis no s 13.334, de 13 de setembro 

de 2016, 9.069, de 29 de junho de 1995, 11.457, 
de 16 de março de 2007, 9.984, de 17 de julho 
de 2000, 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 8.001, 
de 13 de março de 1990, 11.952, de 25 de junho 
de 2009, 10.559, de 13 de novembro de 2002, 
11.440, de 29 de dezembro de 2006, 9.613, de 
3 de março de 1998, 11.473, de 10 de maio de 
2007, e 13.346, de 10 de outubro de 2016; e 

revoga dispositivos das Leis no s 10.233, de 5 de 
junho de 2001, e 11.284, de 2 de março de 2006, 

e a Lei no 13.502, de 1o de novembro de 2017.
	Publicada no DOU de 18-6-2019 – edição extra.

Art. 1o Esta Lei estabelece a organização básica dos órgãos 
da Presidência da República e dos Ministérios.

§ 1o O detalhamento da organização dos órgãos de que trata 
esta Lei será definido nos decretos de estrutura regimental.
§ 2o Ato do Poder Executivo federal estabelecerá a vinculação 
das entidades aos órgãos da administração pública federal.

CAPÍTULO I
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Seção I
DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Art. 2o Integram a Presidência da República:
I – a Casa Civil;
II – a Secretaria de Governo;
III – a Secretaria‑Geral;
IV – o Gabinete Pessoal do Presidente da República;
V – o Gabinete de Segurança Institucional; e
VI – a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais.
§ 1o Integram a Presidência da República, como órgãos de as‑
sessoramento ao Presidente da República:
I – o Conselho de Governo;
II – o Conselho Nacional de Política Energética;
III – o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da 
Presidência da República;
IV – o Advogado‑Geral da União; e
V – a Assessoria Especial do Presidente da República.
§ 2o São órgãos de consulta do Presidente da República:
I – o Conselho da República; e
II – o Conselho de Defesa Nacional.

Seção II
DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Art. 3o À Casa Civil da Presidência da República compete:
I – assistir diretamente o Presidente da República no desem‑
penho de suas atribuições, especialmente:
a) na coordenação e na integração das ações governamentais;
b) Revogada. Lei no 13.901, de 11‑11‑2019;
c) na análise do mérito, da oportunidade e da compatibilida‑

de das propostas, inclusive das matérias em tramitação no 
Congresso Nacional, com as diretrizes governamentais;

d) na avaliação e no monitoramento da ação governamental 
e da gestão dos órgãos e das entidades da administração 
pública federal;

e) na coordenação e acompanhamento das atividades dos Mi‑
nistérios e da formulação de projetos e políticas públicas;

f) na coordenação, no monitoramento, na avaliação e na su‑
pervisão das ações do Programa de Parcerias de Investi‑
mentos da Presidência da República e no apoio às ações 
setoriais necessárias à sua execução; e

	Alíneas e e f com a redação dada pela Lei no 13.901, de 
11-11-2019.

g) na implementação de políticas e de ações destinadas à 
ampliação da infraestrutura pública e das oportunidades 
de investimento e de emprego; e

	Alínea g acrescida pela Lei no 13.901, de 11-11-2019.
II – coordenar, articular e fomentar políticas públicas necessá‑
rias à retomada e à execução de obras de implantação dos em‑
preendimentos de infraestrutura considerados estratégicos.

	Inciso II com a redação dada pela Lei no  13.901, de 
11-11-2019.

Art. 4o A Casa Civil da Presidência da República tem como 
estrutura básica:
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V – o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Públi‑
ca no Ministério da Justiça e Segurança Pública;
VI – o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil no 
Ministério da Infraestrutura;
VII – o Ministério da Transparência e Controladoria‑Geral da 
União na Controladoria‑Geral da União;
VIII – a Subchefia de Assuntos Parlamentares da Secretaria de 
Governo da Presidência da República na Subchefia de Assun‑
tos Parlamentares da Casa Civil da Presidência da República;
IX – a Secretaria Especial de Comunicação Social da Secreta‑
ria‑Geral da Presidência da República na Secretaria Especial 
de Comunicação Social da Secretaria de Governo da Presidên‑
cia da República;
X – a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Inves‑
timentos da Secretaria‑Geral da Presidência da República na 
Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimen‑
tos da Secretaria de Governo da Presidência da República;
XI – a Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da 
Fazenda na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 
do Ministério da Economia; e
XII – o Conselho das Cidades em Conselho Nacional de Desen‑
volvimento Urbano.
Art. 58. Ficam extintas:
I – a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desen‑
volvimento Agrário da Casa Civil da Presidência da República;
II – a Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Secre‑
taria‑Geral da Presidência da República; e
III – a Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa do 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
Art. 59. Ficam criadas:
I – no âmbito da Casa Civil da Presidência da República:
a) a Secretaria Especial de Relações Governamentais;
b) a Secretaria Especial para a Câmara dos Deputados; e
c) a Secretaria Especial para o Senado Federal;
II – no âmbito da Secretaria‑Geral da Presidência da Repúbli‑
ca, a Secretaria Especial de Modernização do Estado;
III – no âmbito da Secretaria de Governo da Presidência da 
República:
a) a Secretaria Especial de Articulação Social;
b) a Secretaria Especial de Relações Institucionais; e
c) a Secretaria Especial de Assuntos Federativos;
IV – no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas‑
tecimento, a Secretaria Especial de Assuntos Fundiários;
V – no âmbito do Ministério da Cidadania:
a) a Secretaria Especial do Desenvolvimento Social;
b) a Secretaria Especial do Esporte; e
c) a Secretaria Especial de Cultura; e
VI – no âmbito do Ministério da Economia:
a) a Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos;
b) a Secretaria Especial de Fazenda;
c) a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho;
d) a Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos 

Internacionais;
e) a Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento 

e Mercados;
f) a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Compe‑

titividade; e
g) a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Go‑

verno Digital.

CAPÍTULO V
DA REQUISIÇÃO E DA CESSÃO DE SERVIDORES
Art. 60. É aplicável o disposto no art. 2o da Lei no 9.007, de 17 
de março de 1995, aos servidores, aos militares e aos empre‑
gados requisitados para:
I – a Controladoria‑Geral da União;
II – o Conselho de Controle de Atividades Financeiras;
II‑A – a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Inves‑
timentos do Ministério da Economia;

	Inciso II-A acrescido pela Lei no 14.074, de 14-10-2020.
II‑C – o Ministério das Comunicações, até 30 de junho de 2023;

	Inciso II-C acrescido pela Lei no 14.074, de 14-10-2020.
	Mantivemos a numeração do inciso conforme publica-

ção oficial, porém entendemos que o correto seria II-B.
III – o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação até 1o 
de julho de 2019, sem prejuízo das requisições realizadas nos 
termos dos §§ 1o e 2o do art. 16 da Medida Provisória no 2.200‑
2, de 24 de agosto de 2001; e
IV – o Ministério da Justiça e Segurança Pública e para o 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos até 
31 de dezembro de 2020;
V – o Ministério do Trabalho e Previdência, até 31 de de‑
zembro de 2022.

	Inciso V acrescido pela Lei no 14.261, de 16-12-2021.
§ 1o Os servidores, os militares e os empregados de que trata 
o caput deste artigo designados para o exercício de Gratifi‑
cações de Representação da Presidência da República e, no 
caso de militares, de Gratificação de Exercício em Cargo de 
Confiança destinada aos órgãos da Presidência da República 
até a data de entrada em vigor da Medida Provisória no 870, 
de 1o janeiro de 2019, poderão percebê‑las enquanto perma‑
necerem em exercício no Ministério da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos.
§ 1o‑A. Os servidores, os militares e os empregados designa‑
dos para o exercício de Gratificações de Representação da 
Presidência da República no âmbito da Secretaria Especial de 
Comunicação Social da Secretaria de Governo da Presidência 
da República até 10 de junho de 2020 poderão percebê‑las 
enquanto permanecerem em exercício na Secretaria Especial 
de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.

	§ 1o-A acrescido pela Lei no 14.074, de 14-10-2020.
§ 2o As Gratificações de Representação da Presidência da Re‑
pública e as Gratificações de Exercício em Cargo de Confiança 
destinadas aos órgãos da Presidência da República de que 
tratam os §§ 1o e 1o‑A deste artigo retornarão automatica‑
mente à Presidência da República quando ocorrer o fim do 
exercício dos servidores, dos militares e dos empregados para 
elas designados.

	§ 2o com a redação dada pela Lei no 14.074, de 14-10-2020.

Art. 61. Os servidores da administração pública federal, di‑
reta e indireta, poderão ser cedidos para o exercício de cargo 
em comissão em serviços sociais autônomos supervisionados 
pelo Poder Executivo federal por meio de contrato de gestão.
Parágrafo único. A cessão de que trata o caput deste artigo 
deverá observar as seguintes condições:
I – será realizada com ônus para o órgão cessionário;
II – não será considerada como tempo de efetivo exercício 
para fins de progressão e promoção;
III – não permitirá opção pela remuneração do cargo efetivo; e
IV – poderá ser realizada ainda que haja disposição em con‑
trário em lei especial.
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desta Convenção. Nesse caso, serão aplicáveis todas as nor‑
mas de procedimento pertinentes constantes da Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos, bem como o Estatuto e o 
Regulamento da Corte;
iv. será estabelecido um Comitê Interamericano para a Preven‑
ção e Eliminação do Racismo, Discriminação Racial e Todas as 
Formas de Discriminação e Intolerância, o qual será constituí‑
do por um perito nomeado por cada Estado‑Parte, que exercerá 
suas funções de maneira independente e cuja tarefa será mo‑
nitorar os compromissos assumidos nesta Convenção. O Co‑
mitê também será responsável por monitorar os compromissos 
assumidos pelos Estados que são partes na Convenção Intera‑
mericana contra Toda Forma de Discriminação e Intolerância. 
O Comitê será criado quando a primeira das Convenções entrar 
em vigor, e sua primeira reunião será convocada pela Secre‑
taria‑Geral da OEA uma vez recebido o décimo instrumento de 
ratificação de qualquer das Convenções. A primeira reunião 
do Comitê será realizada na sede da Organização, três meses 
após sua convocação, para declará‑lo constituído, aprovar seu 
Regulamento e metodologia de trabalho e eleger suas auto‑
ridades. Essa reunião será presidida pelo representante do 
país que depositar o primeiro instrumento de ratificação da 
Convenção que estabelecer o Comitê; e
v. o Comitê será o foro para intercambiar ideias e experiên‑
cias, bem como examinar o progresso alcançado pelos Esta‑
dos‑Partes na implementação desta Convenção, e qualquer 
circunstância ou dificuldade que afete seu cumprimento em 
alguma medida. O referido Comitê poderá recomendar aos 
Estados‑Partes que adotem as medidas apropriadas. Com esse 
propósito, os Estados‑Partes comprometem‑se a apresentar 
um relatório ao Comitê, transcorrido um ano da realização da 
primeira reunião, com o cumprimento das obrigações cons‑
tantes desta Convenção. Dos relatórios que os Estados‑Partes 
apresentarem ao Comitê também constarão dados e estatísti‑
cas desagregados sobre os grupos vulneráveis. Posteriormen‑
te, os Estados‑Partes apresentarão relatórios a cada quatro 
anos. A Secretaria‑Geral da OEA proporcionará ao Comitê o 
apoio necessário para o cumprimento de suas funções.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 16
Interpretação

1. Nenhuma disposição desta Convenção será interpretada 
no sentido de restringir ou limitar a legislação interna de um 
Estado‑Parte que ofereça proteção e garantias iguais ou supe‑
riores às estabelecidas nesta Convenção.
2. Nenhuma disposição desta Convenção será interpretada no 
sentido de restringir ou limitar as convenções internacionais 
sobre direitos humanos que ofereçam proteção igual ou supe‑
rior nessa matéria.

Artigo 17
Depósito

O instrumento original desta Convenção, cujos textos em es‑
panhol, francês, inglês e português são igualmente autênti‑
cos, será depositado na Secretaria‑Geral da Organização dos 
Estados Americanos.

Artigo 18
Assinatura e ratificação

1. Esta Convenção está aberta à assinatura e ratificação por 
parte de todos os Estados membros da Organização dos Esta‑

dos Americanos. Uma vez em vigor, esta Convenção será aber‑
ta à adesão de todos os Estados que não a tenham assinado.
2. Esta Convenção está sujeita à ratificação pelos Estados 
signatários de acordo com seus respectivos procedimentos 
constitucionais. Os instrumentos de ratificação ou adesão 
serão depositados na Secretaria‑Geral da Organização dos 
Estados Americanos.

Artigo 19
Reservas

Os Estados‑Partes poderão apresentar reservas a esta Con‑
venção quando da assinatura, ratificação ou adesão, desde 
que não sejam incompatíveis com seu objetivo e propósito e 
se refiram a uma ou mais disposições específicas.

Artigo 20
Entrada em vigor

1. Esta Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a partir 
da data em que se depositar o segundo instrumento de ratifi‑
cação ou de adesão na Secretaria‑Geral da Organização dos 
Estados Americanos.
2. Para cada Estado que ratificar esta Convenção, ou a ela 
aderir, após o depósito do segundo instrumento de ratificação 
ou adesão, a Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a 
partir da data em que tal Estado tenha depositado o respectivo 
instrumento.

Artigo 21
Denúncia

Esta Convenção permanecerá em vigor indefinidamente, mas 
qualquer Estado‑Parte poderá denunciá‑la mediante notifica‑
ção por escrito dirigida ao Secretário‑Geral da Organização 
dos Estados Americanos. Os efeitos da Convenção cessarão 
para o Estado que a denunciar um ano após a data de depósito 
do instrumento de denúncia, permanecendo em vigor para os 
demais Estado‑Partes. A denúncia não eximirá o Estado‑Parte 
das obrigações a ele impostas por esta Convenção com rela‑
ção a toda ação ou omissão anterior à data em que a denúncia 
produziu efeito.

Artigo 22
Protocolos adicionais

Qualquer Estado‑Parte poderá submeter à consideração dos 
Estados‑Partes reunidos em Assembleia‑Geral projetos de 
protocolos adicionais a esta Convenção, com a finalidade de 
incluir gradualmente outros direitos em seu regime de prote‑
ção. Cada protocolo determinará a maneira de sua entrada 
em vigor e se aplicará somente aos Estados que nele sejam 
partes.
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