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APRESENTAÇÃO

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

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

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

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

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

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

• Índices Sistemático e Alfabético-Remissivo para cada Código;

• Índices por assuntos da legislação extravagante;

• Atualizações de 2021 e 2022 em destaque;

• Tarjas laterais identificativas das seções; e

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

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

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

O Editor
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LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS NAS NOTAS

ADCT Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias

ADECON Ação Declaratória de 
Constitucionalidade

ADIN Ação Direta de Inconstitucionalidade
ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
Art. Artigo
Arts. Artigos
CADE Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica
c/c combinado com
CC/1916 Código Civil de 1916
CC/2002 Código Civil de 2002
CCom. Código Comercial
CDC Código de Defesa do Consumidor
CE Código Eleitoral
CEF Caixa Econômica Federal
CF Constituição Federal de 1988
CLT Consolidação das Leis do Trabalho
CNJ Conselho Nacional de Justiça
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 Viena sobre Trânsito 

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

ECA Estatuto da Criança e do Adolescente
ECR Emenda Constitucional de Revisão
ER Emenda Regimental
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
OAB Ordem dos Advogados do Brasil
Port. Portaria
Res. Resolução
Res. Adm. Resolução Administrativa
Res. Norm. Resolução Normativa
RFB Secretaria da Receita Federal do Brasil
RISTF Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal
RISTJ Regimento Interno do Superior Tribunal 

de Justiça
SDE Secretaria de Direito Econômico
SEAE Secretaria de Acompanhamento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cidadania.

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

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

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

tivos editados pelo Poder Executivo Federal que dis‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ção.

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

Combate e Erradicação da Pobreza.

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

penas aplicáveis aos atos discriminatórios ou de pre‑
conceito de raça, cor, religião, etnia ou procedência 
nacional, praticados pelos meios de comunicação ou 
por publicação de qualquer natureza.

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 4o A República Federativa do Brasil rege-se 
nas suas relações internacionais pelos seguintes 
princípios:
c	 Arts. 21, I, e 84, VII e VIII, desta Constituição.
c	 Art. 39, V, da Lei no 9.082 de 25‑7‑1995, que dispõe 

sobre a intensificação das relações internacionais do 
Brasil com os seus parceiros comerciais, em função de 
um maior apoio do Banco do Brasil S.A. ao financia‑
mento dos setores exportador e importador.

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

c	 Lei no 8.183, de 11‑4‑1991, dispõe sobre a organiza‑
ção e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacio‑
nal, regulamentada pelo Dec. no 893, de 12‑8‑1993.

II – prevalência dos direitos humanos;
c	 Dec. no 678, de 6‑11‑1992, promulga a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de São 
José da Costa Rica.

c	 Dec. no 4.463, de 8‑11‑2002, dispõe sobre a decla‑
ração de reconhecimento da competência obrigatória 
da Corte Interamericana em todos os casos relativos 
à interpretação ou aplicação da Convenção America‑
na sobre Diretos Humanos.

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

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

ção Interamericana contra o Terrorismo.

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

a implementação do Estatuto dos Refugiados de 
1951.

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

Parágrafo único. A República Federativa do Bra-
sil buscará a integração econômica, política, 
social e cultural dos povos da América Latina, 
visando à formação de uma comunidade lati-
no-americana de nações.
c	 Dec. no 350, de 21‑11‑1991, promulgou o Tratado de 

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

c	 Dec. no 922, de 10‑9‑1993, promulga o Protocolo 
para Solução de Controvérsias no âmbito do Merca‑
do Comum do Sul – MERCOSUL.
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Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.
c	 Antiga Lei de Introdução ao Código Civil (LICC), 

cuja ementa foi alterada pela Lei no 12.376, de 
30‑12‑2010.

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

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

a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação 
das leis.

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

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

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

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

1o‑8‑1957.
c	 Art. 502 do CPC/2015.

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

ção sobre Consentimento para Casamento.

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

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

1o‑8‑1957.

§ 3o Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá 
os casos de invalidade do matrimônio a lei do 
primeiro domicílio conjugal.
§ 4o O regime de bens, legal ou convencional, 
obedece à lei do país em que tiverem os nuben-

LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO

DECRETO‑LEI No 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942
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Decreto no 20.910/1932 – Decreto-Lei no 25/1937

DECRETO No 20.910,  
DE 6 DE JANEIRO DE 1932

Regula a prescrição quinquenal.
c	 Publicado no DOU de 8‑1‑1932.
c	 Lei no 9.873, de 23‑11‑1999, estabelece prazo de 

prescrição para o exercício de ação punitiva pela Ad‑
ministração Pública, direta e indireta.

c	 Dec.‑lei no 4.597, de 19‑8‑1942, dispõe sobre a pres‑
crição das ações contra a Fazenda Pública.

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados 
e dos Municípios, bem assim todo e qualquer 
direito ou ação contra a Fazenda federal, esta-
dual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 
prescrevem em cinco anos contados da data do 
ato ou fato do qual se originarem.
c	 Art. 37, § 5o, da CF.
c	 Arts. 168 e 169 do CTN.
c	 Súmulas nos 107, 108 e 163 do TFR.
c	 Súmulas nos 39, 85 e 467 do STJ.

Art. 2o Prescrevem igualmente no mesmo prazo 
todo o direito e as prestações correspondentes a 
pensões vencidas ou por vencerem, ao meio sol-
do e ao montepio civil e militar ou a quaisquer 
restituições ou diferenças.
Art. 3o Quando o pagamento se dividir por dias, 
meses ou anos, a prescrição atingirá progressi-
vamente as prestações à medida que comple-
tarem os prazos estabelecidos pelo presente 
decreto.
c	 Súm. no 443 do STF.
c	 Súm. no 163 do TFR.
c	 Súm. no 88 do STJ.

Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora 
que, no estudo, no reconhecimento ou no pa-
gamento da dívida, considerada líquida, tiverem 
as repartições ou funcionários encarregados de 
estudar e apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, nes-
te caso, verificar-se-á pela entrada do requeri-
mento do titular do direito ou do credor nos 
livros ou protocolos das repartições públicas, 
com designação do dia, mês e ano.
Art. 5o Revogado. Lei no 2.211, de 31-5-1954.
Art. 6o O direito à reclamação administrativa, 
que não tiver prazo fixado em disposição de lei 
para ser formulada, prescreve em um ano a con-
tar da data do ato ou fato do qual a mesma se 
originar.

Art. 7o A citação inicial não interrompe a pres-
crição quando, por qualquer motivo, o processo 
tenha sido anulado.
c	 Art. 240 do CPC/2015.

Art. 8o A prescrição somente poderá ser inter-
rompida uma vez.
c	 Art. 3o do Dec.‑lei no 4.597, de 19‑8‑1942, que dis‑

põe sobre a prescrição das ações contra a Fazenda 
Pública.

Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a 
correr, pela metade do prazo, da data do ato 
que a interrompeu ou do último ato ou termo 
do respectivo processo.
c	 Art. 3o do Dec.‑lei no 4.597, de 19‑8‑1942, que dis‑

põe sobre a prescrição das ações contra a Fazenda 
Pública.

c	 Súm. no 383 do STF.

Art. 10. O disposto nos artigos anteriores não al-
tera as prescrições de menor prazo, constantes 
das leis e regulamentos, as quais ficam subordi-
nadas às mesmas regras.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1932;  
111o da Independência e  

44o da República.
Getúlio Vargas

DECRETO-LEI No 25,  
DE 30 DE NOVEMBRO DE 1937

Organiza a proteção do patrimônio 
histórico e artístico nacional.

c	 Publicado no DOU de 6‑12‑1937.
c	 Lei no 3.924, de 26‑7‑1961 (Lei dos Monumentos Ar‑

queológicos e Pré‑Históricos).
c	 Lei no 6.513, de 20‑12‑1977, dispõe sobre a criação 

de áreas especiais e de locais de interesse turísticos e 
sobre o inventário com finalidades turísticas dos bens 
de valor cultural e natural.

c	 Dec.‑lei no 3.866, de 29‑11‑1941, dispõe sobre o 
tombamento de bens no serviço do patrimônio histó‑
rico e artístico nacional.

Capítulo I
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 

ARTÍSTICO NACIONAL

Art. 1o Constitui o patrimônio histórico e artísti-
co nacional o conjunto dos bens móveis e imó-
veis existentes no país e cuja conservação seja 
de interesse público, quer por sua vinculação a 
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fatos memoráveis da história do Brasil, quer por 
seu excepcional valor arqueológico ou etnográ-
fico, bibliográfico ou artístico.
§ 1o Os bens a que se refere o presente artigo 
só serão considerados parte integrante do patri-
mônio histórico e artístico brasileiro, depois de 
inscritos separada ou agrupadamente num dos 
quatro Livros do Tombo, de que trata o art. 4o 
desta lei.
§ 2o Equiparam-se aos bens a que se refere o 
presente artigo e são também sujeitos a tom-
bamento os monumentos naturais, bem como 
os sítios e paisagens que importe conservar e 
proteger pela feição notável com que tenham 
sido dotados pela natureza ou agenciados pelo 
indústria humana.
Art. 2o A presente lei se aplica às coisas perten-
centes às pessoas naturais, bem como às pes-
soas jurídicas de direito privado e de direito pú-
blico interno.
Art. 3o Excluem-se do patrimônio histórico e ar-
tístico nacional as obras de origem estrangeira:
1) que pertençam às repartições diplomáticas 

ou consulares acreditadas no país;
2) que adornem quaisquer veículos perten-

centes a empresas estrangeiras, que façam 
carreira no país;

3) que se incluam entre os bens referidos 
no art. 10 da Introdução do Código Civil, 
e que continuam sujeitas à lei pessoal do 
proprietário;

4) que pertençam a casas de comércio de ob-
jetos históricos ou artísticos;

5) que sejam trazidas para exposições come-
morativas, educativas ou comerciais;

6) que sejam importadas por empresas estran-
geiras expressamente para adorno dos res-
pectivos estabelecimentos.

Parágrafo único. As obras mencionadas nas 
alíneas 4 e 5 terão guia de licença para livre 
trânsito, fornecida pelo Serviço ao Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional.

Capítulo II
DO TOMBAMENTO

Art. 4o O Serviço do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional possuirá quatro Livros do Tombo, 
nos quais serão inscritas as obras a que se refere 
o art. 1o desta lei, a saber:
1) no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográ-

fico e Paisagístico, as coisas pertencentes às 

categorias de arte arqueológica, etnográ-
fica, ameríndia e popular, e bem assim as 
mencionadas no § 2o do citado art. 1o;

2) no Livro do Tombo Histórico, as coisas de in-
teresse histórico e as obras de arte histórica;

3) no Livro do Tombo das Belas Artes, as coisas 
de arte erudita, nacional ou estrangeira;

4) no Livro do Tombo das Artes Aplicadas, as 
obras que se incluírem na categoria das ar-
tes aplicadas, nacionais ou estrangeiras.

§ 1o Cada um dos Livros do Tombo poderá ter 
vários volumes.
§ 2o Os bens, que se incluem nas categorias 
enumeradas nas alíneas 1a, 2a, 3a e 4a do pre-
sente artigo, serão definidos e especificados no 
regulamento que for expedido para execução 
da presente lei.
Art. 5o O tombamento dos bens pertencentes à 
União, aos Estados e aos Municípios se fará de 
ofício, por ordem do diretor do Serviço do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional, mas deverá 
ser notificado à entidade a quem pertencer, ou 
sob cuja guarda estiver a coisa tombada, a fim 
de produzir os necessários efeitos.
Art. 6o O tombamento de coisa pertencente à 
pessoa natural ou à pessoa jurídica de direito 
privado se fará voluntária ou compulsoriamente.
Art. 7o Proceder-se-á ao tombamento voluntário 
sempre que o proprietário o pedir e a coisa se 
revestir dos requisitos necessários para consti-
tuir parte integrante do patrimônio histórico e 
artístico nacional, a juízo do Conselho Consulti-
vo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, ou sempre que o mesmo proprietário 
anuir, por escrito, à notificação, que se lhe fizer, 
para a inscrição da coisa em qualquer dos Livros 
do Tombo.
Art. 8o Proceder-se-á ao tombamento compul-
sório quando o proprietário se recusar a anuir à 
inscrição da coisa.
Art. 9o O tombamento compulsório se fará de 
acordo com o seguinte processo:
1) o Serviço do Patrimônio Histórico e Artís-

tico Nacional, por seu órgão competente, 
notificará o proprietário para anuir ao tom-
bamento, dentro do prazo de quinze dias, 
a contar do recebimento da notificação, 
ou para, se o quiser impugnar, oferecer 
dentro do mesmo prazo as razões de sua 
impugnação;
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Seção II
DAS CONTRATAÇÕES E DO CONTROLE

Art. 83. Na contratação de programas, projetos 
e obras decorrentes do exercício direto das atri-
buições de que trata o art. 82, o DNIT deverá 
zelar pelo cumprimento das boas normas de 
concorrência, fazendo com que os procedimen-
tos de divulgação de editais, julgamento de lici-
tações e celebração de contratos se processem 
em fiel obediência aos preceitos da legislação 
vigente, revelando transparência e fomentando 
a competição, em defesa do interesse público.
c	 Caput com a redação dada pela MP no 2.217‑3, de 

4‑9‑2001, que até o encerramento desta edição não 
havia sido convertida em Lei.

Parágrafo único. O DNIT fiscalizará o cumpri-
mento das condições contratuais, quanto às 
especificações técnicas, aos preços e seus rea-
justamentos, aos prazos e cronogramas, para o 
controle da qualidade, dos custos e do retorno 
econômico dos investimentos.
Art. 84. No exercício das atribuições previstas 
nos incisos IV e V do art. 82, o DNIT poderá 
firmar convênios de delegação ou cooperação 
com órgãos e entidades da Administração Pú-
blica Federal, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, buscando a descentralização e 
a gerência eficiente dos programas e projetos.
§ 1o Os convênios deverão conter compromis-
so de cumprimento, por parte das entidades 
delegatárias, dos princípios e diretrizes estabe-
lecidos nesta Lei, particularmente quanto aos 
preceitos do art. 83.
§ 2o O DNIT supervisionará os convênios de de-
legação, podendo denunciá-los ao verificar o 
descumprimento de seus objetivos e preceitos.
c	 § 2o com a redação dada pela MP no 2.217‑3, de 4‑9‑

2001, que até o encerramento desta edição não ha‑
via sido convertida em Lei.

Seção III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO DNIT

Art. 85. O DNIT será dirigido por um Conselho 
de Administração e uma Diretoria composta por 
um Diretor-Geral e pelas Diretorias Executiva, 
de Infraestrutura Ferroviária, de Infraestrutura 
Rodoviária, de Administração e Finanças, de 
Planejamento e Pesquisa, e de Infraestrutura 
Aquaviária.
c	 Caput com a redação dada pela Lei no 11.314, de 

3‑7‑2006.

Parágrafo único. VETADO.
§ 2o Às Diretorias compete:
I – Diretoria Executiva:
a) orientar, coordenar e supervisionar as ativi-

dades das Diretorias setoriais e dos órgãos 
regionais; e

b) assegurar o funcionamento eficiente e har-
mônico do DNIT;

II – Diretoria de Infraestrutura Ferroviária:
a) administrar e gerenciar a execução de pro-

gramas e projetos de construção, manuten-
ção, operação e restauração da infraestrutu-
ra ferroviária;

b) gerenciar a revisão de projetos de engenharia 
na fase de execução de obras; e

c) exercer o poder normativo relativo à utiliza-
ção da infraestrutura de transporte ferroviá-
rio, observado o disposto no art. 82 desta 
Lei;

III – Diretoria de Infraestrutura Rodoviária:
a) administrar e gerenciar a execução de pro-

gramas e projetos de construção, operação, 
manutenção e restauração da infraestrutura 
rodoviária;

b) gerenciar a revisão de projetos de engenharia 
na fase de execução de obras;

c) exercer o poder normativo relativo à utiliza-
ção da infraestrutura de transporte rodoviá-
rio, observado o disposto no art. 82 desta 
Lei;

IV – Diretoria de Administração e Finanças: pla-
nejar, administrar, orientar e controlar a execu-
ção das atividades relacionadas com os Siste-
mas Federais de Orçamento, de Administração 
Financeira, de Contabilidade, de Organização e 
Modernização Administrativa, de Recursos Hu-
manos e Serviços Gerais;
V – Diretoria de Planejamento e Pesquisa:
a) planejar, coordenar, supervisionar e executar 

ações relativas à gestão e à programação de 
investimentos anual e plurianual para a in-
fraestrutura do Sistema Federal de Viação;

b) promover pesquisas e estudos nas áreas de 
engenharia de infraestrutura de transportes, 
considerando, inclusive, os aspectos relativos 
ao meio ambiente; e

c) coordenar o processo de planejamento estra-
tégico do DNIT;

VI – Diretoria de Infraestrutura Aquaviária:
a) administrar e gerenciar a execução de pro-

gramas e projetos de construção, operação, 
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muneração da contratada por honorários ou por 
taxa de administração.

SubSeção III

DA HABILITAÇÃO

Art. 35. No tocante à habilitação, o edital deter-
minará que:
I – os documentos de habilitação serão apresen-
tados por todas as licitantes, antes do julgamen-
to das propostas técnica e de preços;
II – a comissão especial de licitação tomará as 
seguintes providências:
a) recebimento e abertura do invólucro com os 

documentos de habilitação das licitantes, em 
sessão pública, para análise da sua confor-
midade com as condições estabelecidas na 
legislação em vigor e no edital; e

b) decisão quanto à habilitação ou inabilitação 
das licitantes e abertura do prazo para inter-
posição de recurso, nos termos da alínea a do 
inciso I do art. 109 da Lei no 8.666, de 1993.

III – reconhecida a habilitação das licitantes, na 
forma da alínea b do inciso II deste artigo, se-
rão iniciados os procedimentos de julgamento 
das propostas técnicas das licitantes habilitadas 
e, posterior julgamento das propostas de pre-
ços das licitantes classificadas no julgamento 
técnico.

SubSeção IV

DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

Art. 36. A licitação será processada e julgada 
por comissão especial, com exceção da análise 
e julgamento das propostas técnicas, que serão 
efetuados por subcomissão técnica.
Art. 37. O processamento e o julgamento da lici-
tação obedecerão aos seguintes procedimentos 
mínimos:
I – apresentação à comissão especial, pelas lici-
tantes e em sessão pública, de 5 (cinco) invólu-
cros contendo:
a) os documentos de habilitação;
b) as propostas técnicas, em 3 (três) invólucros 

distintos: um com a via não identificada do 
plano de ação promocional, um com a via 
identificada do plano de ação promocional e 
outro com a capacidade de atendimento e os 
relatos de soluções promocionais; e

c) as propostas de preços.

II – exame da conformidade dos invólucros com 
os critérios estabelecidos no edital para sua 
apresentação;
III – abertura dos invólucros e análise dos docu-
mentos de habilitação pela comissão especial de 
licitação, que decidirá sobre o atendimento dos 
requisitos fixados no edital e abertura de prazo 
para eventuais recursos;
IV – retirada dos documentos do invólucro con-
tendo a via não identificada do plano de ação 
promocional e abertura do invólucro contendo 
a capacidade de atendimento e os relatos de 
soluções promocionais integrantes da proposta 
técnica;
V – rubrica dos documentos que constituem os 
conteúdos dos invólucros mencionados no inci-
so IV deste artigo e fechamento dos invólucros;
VI – rubrica no fecho do invólucro com a via 
identificada do plano de ação promocional e do 
invólucro com a proposta de preços;
VII – encaminhamento dos invólucros contendo 
as vias não identificadas dos planos de ação pro-
mocional à subcomissão técnica, acompanha-
dos dos questionamentos relacionados aos con-
teúdos dispostos no edital relativos aos quesitos 
e subquesitos da proposta técnica e respectivas 
respostas, se for o caso, sem identificação de 
autoria;
VIII – análise individualizada e julgamento, pela 
subcomissão técnica, das vias não identificadas 
dos planos de ação promocional, elaboração da 
ata de julgamento e devolução à comissão espe-
cial de licitação desses invólucros acompanha-
dos da planilha com as pontuações e justificati-
vas escritas das razões que as fundamentaram 
em cada caso;
IX – encaminhamento dos invólucros com a ca-
pacidade de atendimento e os relatos de solu-
ções promocionais à subcomissão técnica;
X – análise individualizada e julgamento, pela 
subcomissão técnica, da capacidade de atendi-
mento e dos relatos de soluções promocionais, 
elaboração da ata de julgamento e devolução à 
comissão especial de licitação desses invólucros 
acompanhados da planilha com as pontuações 
e justificativas escritas das razões que as funda-
mentaram em cada caso;
XI – convocação das licitantes para sessão pú-
blica de abertura dos invólucros contendo a 
via identificada do plano de ação promocional; 
cotejo com as vias apócrifas para identificação 
de autoria, elaboração de planilha geral das 
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Art. 6o O denunciante terá seus elementos 
de identificação preservados desde o rece‑
bimento da denúncia, nos termos do dis‑
posto no § 7o do art. 10 da Lei no 13.460, 
de 2017, e no art. 4o‑B da Lei no 13.608, de 
2018.
c	 Caput com a redação dada pelo Dec. no 10.890, de 

9‑12‑2021.

§ 1o A restrição de acesso aos elementos de iden-
tificação do denunciante será mantida pela uni-
dade de ouvidoria responsável pelo tratamento 
da denúncia pelo prazo de cem anos, conforme 
o disposto no inciso I do § 1o do art. 31 da Lei 
no 12.527, de 2011.
§ 2o A preservação dos elementos de identifica-
ção referidos no caput será realizada por meio 
do sigilo do nome, do endereço e de quaisquer 
outros elementos que possam identificar o 
denunciante.
§ 3o As unidades de ouvidoria que fazem tra-
tamento de denúncia com elementos de iden-
tificação do denunciante por meio de sistemas 
informatizados terão controle de acesso que 
registre os nomes dos agentes públicos que 
acessem as denúncias e as respectivas datas de 
acesso à denúncia.
§ 4o A unidade de ouvidoria responsável 
pelo tratamento da denúncia providenciará 
a sua pseudonimização para o posterior en‑
vio às unidades de apuração competentes, 
observado o disposto no § 2o.
c	 § 4o com a redação dada pelo Dec. no 10.890, de 

9‑12‑2021.

§ 5o Na hipótese de reclassificação da denúncia 
com a finalidade de enquadrá-la nas tipologias a 
que se referem os incisos I, III, IV e V do caput do 
art. 3o do Decreto no 9.492, de 2018, a unidade 
do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo fe-
deral informará o denunciante.
Art. 6o‑A. Compete às unidades de ouvidoria 
a realização dos procedimentos de análise 
prévia da denúncia, observados os prazos 
e os procedimentos previstos no art. 18 do 
Decreto no 9.492, de 2018.
Art. 6o‑B. As unidades que integram o Siste‑
ma de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal e o Sistema de Correição do Poder 
Executivo federal informarão às unidades 
do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo 
federal sobre a conclusão de procedimento 

apuratório a partir de denúncia encaminha‑
da, no âmbito de suas competências.
Art. 6o‑C. Os efeitos das garantias contra 
retaliações a que se referem o parágrafo 
único do art. 4o‑A e o caput do art. 4o‑C da 
Lei no 13.608, de 2018, ocorrerão a partir da 
habilitação da denúncia pela unidade de 
ouvidoria.
c	 Arts. 6o‑A a 6o ‑C acrescidos pelo Dec. no 10.890, de 

9‑12‑2021.

Art. 7o A unidade de apuração competente 
poderá requisitar à unidade de ouvidoria 
informações sobre a identidade do denun‑
ciante, quando for indispensável à análise 
dos fatos relatados na denúncia.
c	 Caput com a redação dada pelo Dec. no 10.890, de 

9‑12‑2021.

§ 1o O compartilhamento de elementos de 
identificação do denunciante com outros 
órgãos não implica a perda de sua natureza 
restrita.
c	 Parágrafo único renumerado para §  1o pelo Dec. 

no 10.890, de 9‑12‑2021.

§ 2o Na hipótese de que trata este artigo, 
cabe aos órgãos que tenham acesso aos 
elementos de identificação adotar as salva‑
guardas necessárias para resguardá‑los do 
acesso de terceiros não autorizados.
c	 § 2o acrescido pelo Dec. no 10.890, de 9‑12‑2021.

Art. 8o O encaminhamento de denúncia com 
elementos de identificação do denunciante en-
tre unidades do Sistema de Ouvidoria do Poder 
Executivo federal será precedido de solicitação 
de consentimento do denunciante, que se mani-
festará no prazo de vinte dias, contado da data 
da solicitação do consentimento realizada pela 
unidade de ouvidoria encaminhadora.
Parágrafo único. Na hipótese de negativa ou de 
decurso do prazo previsto no caput, a unidade 
de ouvidoria que tenha recebido originalmente 
a denúncia somente poderá encaminhá-la ou 
compartilhá-la após a sua pseudonimização.
Art. 9o As unidades do Sistema de Ouvidoria do 
Poder Executivo federal implantarão medidas 
necessárias para o recebimento, a triagem e o 
encaminhamento das denúncias e para a prote-
ção das informações recebidas.
Parágrafo único. As unidades do Sistema de 
Ouvidorias do Poder Executivo federal disporão 
de instalações e de meios adequados para que 
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III – evitar contratações com sobrepreço ou com 
preços manifestamente inexequíveis e superfa-
turamento na execução dos contratos;
IV – incentivar a inovação e o desenvolvimento 
nacional sustentável.
Parágrafo único. A alta administração do órgão 
ou entidade é responsável pela governança das 
contratações e deve implementar processos e 
estruturas, inclusive de gestão de riscos e con-
troles internos, para avaliar, direcionar e moni-
torar os processos licitatórios e os respectivos 
contratos, com o intuito de alcançar os objetivos 
estabelecidos no caput deste artigo, promover 
um ambiente íntegro e confiável, assegurar o 
alinhamento das contratações ao planejamen-
to estratégico e às leis orçamentárias e promo-
ver eficiência, efetividade e eficácia em suas 
contratações.
Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o 
seguinte:
I – os documentos serão produzidos por escrito, 
com data e local de sua realização e assinatura 
dos responsáveis;
II – os valores, os preços e os custos utilizados 
terão como expressão monetária a moeda cor-
rente nacional, ressalvado o disposto no art. 52 
desta Lei;
III – o desatendimento de exigências meramente 
formais que não comprometam a aferição da 
qualificação do licitante ou a compreensão do 
conteúdo de sua proposta não importará seu 
afastamento da licitação ou a invalidação do 
processo;
IV – a prova de autenticidade de cópia de do-
cumento público ou particular poderá ser fei-
ta perante agente da Administração, mediante 
apresentação de original ou de declaração de 
autenticidade por advogado, sob sua responsa-
bilidade pessoal;
V – o reconhecimento de firma somente será 
exigido quando houver dúvida de autenticida-
de, salvo imposição legal;
VI – os atos serão preferencialmente digitais, 
de forma a permitir que sejam produzidos, co-
municados, armazenados e validados por meio 
eletrônico;
VII – a partir de documentos de formalização de 
demandas, os órgãos responsáveis pelo plane-
jamento de cada ente federativo poderão, na 
forma de regulamento, elaborar plano de con-
tratações anual, com o objetivo de racionalizar 

as contratações dos órgãos e entidades sob sua 
competência, garantir o alinhamento com o seu 
planejamento estratégico e subsidiar a elabora-
ção das respectivas leis orçamentárias.
§ 1o O plano de contratações anual de que tra-
ta o inciso VII do caput deste artigo deverá ser 
divulgado e mantido à disposição do público 
em sítio eletrônico oficial e será observado pelo 
ente federativo na realização de licitações e na 
execução dos contratos.
§ 2o É permitida a identificação e assinatura 
digital por pessoa física ou jurídica em meio 
eletrônico, mediante certificado digital emitido 
em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira (ICP-Brasil).
Art. 13. Os atos praticados no processo licitató-
rio são públicos, ressalvadas as hipóteses de in-
formações cujo sigilo seja imprescindível à segu-
rança da sociedade e do Estado, na forma da lei.
Parágrafo único. A publicidade será diferida:
I – quanto ao conteúdo das propostas, até a res-
pectiva abertura;
II – quanto ao orçamento da Administração, nos 
termos do art. 24 desta Lei.
Art. 14. Não poderão disputar licitação ou 
participar da execução de contrato, direta ou 
indiretamente:
I – autor do anteprojeto, do projeto básico ou 
do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 
quando a licitação versar sobre obra, serviços ou 
fornecimento de bens a ele relacionados;
II – empresa, isoladamente ou em consórcio, 
responsável pela elaboração do projeto básico 
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o 
autor do projeto seja dirigente, gerente, con-
trolador, acionista ou detentor de mais de 5% 
(cinco por cento) do capital com direito a voto, 
responsável técnico ou subcontratado, quando 
a licitação versar sobre obra, serviços ou forne-
cimento de bens a ela necessários;
III – pessoa física ou jurídica que se encontre, ao 
tempo da licitação, impossibilitada de participar 
da licitação em decorrência de sanção que lhe 
foi imposta;
IV – aquele que mantenha vínculo de nature-
za técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 
entidade contratante ou com agente público 
que desempenhe função na licitação ou atue na 
fiscalização ou na gestão do contrato, ou que 
deles seja cônjuge, companheiro ou parente 
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§ 4o Os emitentes das garantias previstas no 
art. 96 desta Lei deverão ser notificados pelo 
contratante quanto ao início de processo admi-
nistrativo para apuração de descumprimento de 
cláusulas contratuais.
Art. 138. A extinção do contrato poderá ser:
I – determinada por ato unilateral e escrito da 
Administração, exceto no caso de descumpri-
mento decorrente de sua própria conduta;
II – consensual, por acordo entre as partes, por 
conciliação, por mediação ou por comitê de re-
solução de disputas, desde que haja interesse da 
Administração;
III – determinada por decisão arbitral, em decor-
rência de cláusula compromissória ou compro-
misso arbitral, ou por decisão judicial.
§ 1o A extinção determinada por ato unilate-
ral da Administração e a extinção consensual 
deverão ser precedidas de autorização escrita 
e fundamentada da autoridade competente e 
reduzidas a termo no respectivo processo.
§ 2o Quando a extinção decorrer de culpa exclu-
siva da Administração, o contratado será ressar-
cido pelos prejuízos regularmente comprovados 
que houver sofrido e terá direito a:
I – devolução da garantia;
II – pagamentos devidos pela execução do con-
trato até a data de extinção;
III – pagamento do custo da desmobilização.
Art. 139. A extinção determinada por ato uni-
lateral da Administração poderá acarretar, sem 
prejuízo das sanções previstas nesta Lei, as se-
guintes consequências:
I – assunção imediata do objeto do contrato, 
no estado e local em que se encontrar, por ato 
próprio da Administração;
II – ocupação e utilização do local, das insta-
lações, dos equipamentos, do material e do 
pessoal empregados na execução do contrato e 
necessários à sua continuidade;
III – execução da garantia contratual para:
a) ressarcimento da Administração Pública por 

prejuízos decorrentes da não execução;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias 

e previdenciárias, quando cabível;
c) pagamento das multas devidas à Administra-

ção Pública;
d) exigência da assunção da execução e da con-

clusão do objeto do contrato pela segurado-
ra, quando cabível;

IV – retenção dos créditos decorrentes do con-
trato até o limite dos prejuízos causados à Admi-
nistração Pública e das multas aplicadas.
§ 1o A aplicação das medidas previstas nos in-
cisos I e II do caput deste artigo ficará a critério 
da Administração, que poderá dar continuida-
de à obra ou ao serviço por execução direta ou 
indireta.
§ 2o Na hipótese do inciso II do caput deste ar-
tigo, o ato deverá ser precedido de autorização 
expressa do ministro de Estado, do secretário 
estadual ou do secretário municipal competen-
te, conforme o caso.

Capítulo IX
DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

Art. 140. O objeto do contrato será recebido:
I – em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo detalhado, quando verificado o cum-
primento das exigências de caráter técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissão 
designada pela autoridade competente, 
mediante termo detalhado que comprove o 
atendimento das exigências contratuais;

II – em se tratando de compras:
a) provisoriamente, de forma sumária, pelo 

responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, com verificação posterior da 
conformidade do material com as exigências 
contratuais;

b) definitivamente, por servidor ou comissão 
designada pela autoridade competente, 
mediante termo detalhado que comprove o 
atendimento das exigências contratuais.

§ 1o O objeto do contrato poderá ser rejeitado, 
no todo ou em parte, quando estiver em desa-
cordo com o contrato.
§ 2o O recebimento provisório ou definitivo não 
excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 
pela segurança da obra ou serviço nem a res-
ponsabilidade ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato, nos limites estabelecidos 
pela lei ou pelo contrato.
§ 3o Os prazos e os métodos para a realização 
dos recebimentos provisório e definitivo serão 
definidos em regulamento ou no contrato.
§ 4o Salvo disposição em contrário constante 
do edital ou de ato normativo, os ensaios, os 
testes e as demais provas para aferição da boa 
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pendentes de finalização cuja viabilidade de conclu‑
são reste prejudicada poderão ser alienadas pelo ges‑
tor operacional do respectivo Fundo nas condições es‑
tabelecidas em ato do Ministro de Estado do Desen‑
volvimento Regional, com prioridade para:

 I – União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ou 
entidades da administração pública indireta desses 
entes, para destinação a programas habitacionais de 
interesse social por eles desenvolvidos;

 II – pessoas físicas que constituam o público‑alvo dos 
programas habitacionais federais; e

 III – pessoas físicas que constituam público‑alvo do 
Programa Nacional de apoio à Aquisição de Habita‑
ção para Profissionais da Segurança Pública – Progra‑
ma Habite Seguro.”

Art. 17. A Lei no  10.188, de 12 de feverei-
ro de 2001, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:
 “Art. 1o ................................................................
   ..........................................................................
 § 4o Os imóveis produzidos com recursos do Fundo de 

Arrendamento Residencial poderão ser alienados nas 
condições estabelecidas em ato do Ministro de Estado 
do Desenvolvimento Regional com prioridade para:

 I – União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ou 
entidades da administração pública indireta desses 
entes, para destinação a programas habitacionais de 
interesse social por eles desenvolvidos; e

 II – pessoas físicas que constituam o público‑alvo dos 
programas habitacionais federais.”

 “Art. 2o‑B. Fica criado o Comitê de Participação do 
Fundo de Arrendamento Residencial – CPFAR, cujas 
composição e competências serão estabelecidas em 
ato do Poder Executivo federal.”

Art. 18. A Lei no 8.677, de 13 de julho de 1993, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
 “Art. 3o ................................................................
   ..........................................................................
 Parágrafo único.  ...................................................
 I – cinquenta por cento, no mínimo, e noventa e oito 

por cento, no máximo, em financiamentos dos proje‑
tos referidos no art. 2o; e

 II – dois por cento em reserva de liquidez, dos quais:
 a) um por cento em títulos públicos; e
 b) um por cento em títulos de emissão da Caixa Eco‑

nômica Federal.”
 “Art. 9o ................................................................
 I – praticar os atos necessários à operação do FDS, 

incluída a edição de regulamentos operacionais, de 
acordo com as diretrizes, as normas e os programas 
estabelecidos pelo Conselho Curador e pelo órgão 
gestor do FDS;

   ..........................................................................
 V – firmar, como representante do FDS, contrato de 

repasse com os agentes financeiros para aporte dos 
recursos destinados à concessão dos empréstimos e 
dos financiamentos;

 VI – gerir o fluxo dos empréstimos, dos financiamen‑
tos, dos repasses e dos subsídios, por intermédio dos 
agentes financeiros, e, como representante do FDS, 
adotar as medidas necessárias para assegurar a sua 
aplicação;

   ..........................................................................
 VIII – cumprir as atribuições estabelecidas pelo Con‑

selho Curador; e
 IX – orientar, por intermédio dos agentes financeiros, 

a atuação dos agentes promotores, no âmbito dos 
programas de regularização fundiária e melhoria ha‑
bitacional, com vistas à aplicação correta dos recursos 
orçamentários, e, como representante do FDS, adotar 
as medidas de regresso contra os agentes financeiros 
relativamente aos danos decorrentes de falhas come‑
tidas por esses agentes na prestação dos serviços.

 § 1o No âmbito dos programas de regularização fun‑
diária e melhoria habitacional, os riscos do agente 
operador inerentes ao repasse e à aplicação dos re‑
cursos estão circunscritos à certificação do envio, pe‑
los agentes financeiros habilitados a atuar nos referi‑
dos programas, da comprovação documental da exe‑
cução física dos contratos de financiamento e à con‑
ferência das informações financeiras dela constantes, 
nos termos estabelecidos pelo gestor do FDS.

 § 2o A certificação do recebimento da comprovação 
documental de que trata o § 1o autorizará a libera‑
ção dos recursos financeiros pelo agente operador ao 
agente financeiro, que será responsável pela veraci‑
dade e pela consistência das informações prestadas.”

 “Art. 12‑A. Ficam os cotistas do FDS autorizados a 
efetuar doação gratuita, total ou parcial, dos valores 
que compõem as suas cotas ao referido Fundo, incluí‑
dos aqueles referentes ao retorno financeiro propor‑
cional aos mútuos concedidos no âmbito de progra‑
mas habitacionais.

   ..........................................................................
 § 2o As receitas provenientes da doação de que trata 

o caput poderão ser utilizadas para:
   .........................................................................”

Art. 19. Ficam revogados:
I – o § 5o do art. 2o da Lei no 10.188, de 2001; e
II – os seguintes dispositivos da Lei no 8.677, de 
1993:
a) as alíneas a e b do parágrafo único do art. 3o; 

e
b) o inciso IV do caput do art. 9o.

 ADM - 16ª ed-2022.indb   1302 ADM - 16ª ed-2022.indb   1302 11/02/2022   13:2711/02/2022   13:27



Decreto no 10.818/2021 1303

Le
gi

sl
aç

ão
 A

dm
in

is
tr

at
iv

a

Art. 20. Esta Medida Provisória entra em vigor na 
data de sua publicação.

Brasília, 13 de setembro de 2021;  
200o da Independência e  

133o da República.
Jair Messias Bolsonaro

NOVO

DECRETO No 10.818,  
DE 27 DE SETEMBRO DE 2021
Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei 

no 14.133, de 1o de abril de 2021, para 
estabelecer o enquadramento dos bens de 

consumo adquiridos para suprir as demandas 
das estruturas da administração pública federal 
nas categorias de qualidade comum e de luxo.

c	 Publicado no DOU de 28‑9‑2021.

Objeto e âmbito de aplicação
Art. 1o Este Decreto regulamenta o disposto no 
art. 20 da Lei no 14.133, de 1o de abril de 2021, 
para estabelecer o enquadramento dos bens de 
consumo adquiridos para suprir as demandas 
das estruturas da administração pública federal 
nas categorias de qualidade comum e de luxo.
Parágrafo único. Este Decreto aplica-se às con-
tratações realizadas por outros entes federativos 
com a utilização de recursos da União oriundos 
de transferências voluntárias.
Definições
Art. 2o Para fins do disposto neste Decreto, 
considera-se:
I – bem de luxo – bem de consumo com alta 
elasticidade-renda da demanda, identificável 
por meio de características tais como:
a) ostentação;
b) opulência;
c) forte apelo estético; ou
d) requinte;
II – bem de qualidade comum – bem de consu-
mo com baixa ou moderada elasticidade-renda 
da demanda;
III – bem de consumo – todo material que aten-
da a, no mínimo, um dos seguintes critérios:
a) durabilidade – em uso normal, perde ou re-

duz as suas condições de uso, no prazo de 
dois anos;

b) fragilidade – facilmente quebradiço ou de-
formável, de modo irrecuperável ou com per-
da de sua identidade;

c) perecibilidade – sujeito a modificações quí-
micas ou físicas que levam à deterioração ou 
à perda de suas condições de uso com o de-
correr do tempo;

d) incorporabilidade – destinado à incorporação 
em outro bem, ainda que suas características 
originais sejam alteradas, de modo que sua 
retirada acarrete prejuízo à essência do bem 
principal; ou

e) transformabilidade – adquirido para fins de 
utilização como matéria-prima ou matéria 
intermediária para a geração de outro bem; e

IV – elasticidade-renda da demanda – razão en-
tre a variação percentual da quantidade deman-
dada e a variação percentual da renda média.
Classificação de bens
Art. 3o O ente público considerará no enquadra-
mento do bem como de luxo, conforme concei-
tuado no inciso I do caput do art. 2o:
I – relatividade econômica – variáveis econômi-
cas que incidem sobre o preço do bem, princi-
palmente a facilidade ou a dificuldade logística 
regional ou local de acesso ao bem; e
II – relatividade temporal – mudança das variá-
veis mercadológicas do bem ao longo do tempo, 
em função de aspectos como:
a) evolução tecnológica;
b) tendências sociais;
c) alterações de disponibilidade no mercado; e
d) modificações no processo de suprimento 

logístico.
Art. 4o Não será enquadrado como bem de luxo 
aquele que, mesmo considerado na definição 
do inciso I do caput do art. 2o:
I – for adquirido a preço equivalente ou inferior 
ao preço do bem de qualidade comum de mes-
ma natureza; ou
II – tenha as características superiores justifica-
das em face da estrita atividade do órgão ou da 
entidade.
Vedação à aquisição de bens de luxo
Art. 5o É vedada a aquisição de bens de consumo 
enquadrados como bens de luxo, nos termos do 
disposto neste Decreto.
Bens de luxo na elaboração do 
plano de contratação anual
Art. 6o As unidades de contratação dos órgãos 
e das entidades, em conjunto com as unidades 
técnicas, identificarão os bens de consumo de 
luxo constantes dos documentos de formaliza-
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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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506. A Anatel não é parte legítima nas deman-
das entre a concessionária e o usuário de telefo-
nia decorrentes de relação contratual.
521. A legitimidade para a execução fiscal de 
multa pendente de pagamento imposta em sen-
tença condenatória é exclusiva da Procuradoria 
da Fazenda Pública.
c	 Art. 51 do CP.
c	 Art. 1o da Lei 6.830, de 22‑9‑1980 (Lei das Execuções 

Fiscais).

525. A Câmara de Vereadores não possui perso-
nalidade jurídica, apenas personalidade judiciá-
ria, somente podendo demandar em juízo para 
defender os seus direitos institucionais.
552. O portador de surdez unilateral não se qualifi-
ca como pessoa com deficiência para o fim de dis-
putar as vagas reservadas em concursos públicos.
c	 Art. 37, VIII da CF.
c	 Lei no 7.853, de 24‑10‑1989 (Lei de Apoio às Pessoas 

Portadoras de Deficiência).

553. Nos casos de empréstimo compulsório so-
bre o consumo de energia elétrica, é competen-
te a Justiça estadual para o julgamento de de-
manda proposta exclusivamente contra a Eletro-
brás. Requerida a intervenção da União no feito 
após a prolação de sentença pelo juízo estadual, 
os autos devem ser remetidos ao Tribunal Regio-
nal Federal competente para o julgamento da 
apelação se deferida a intervenção.
c	 Art. 5o, caput, e parágrafo único, da Lei no 9.469, de 

10‑7‑1997.

555. Quando não houver declaração do débi-
to, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco 
constituir o crédito tributário conta-se exclusiva-
mente na forma do art. 173, I, do CTN, nos ca-
sos em que a legislação atribui ao sujeito passivo 
o dever de antecipar o pagamento sem prévio 
exame da autoridade administrativa.
561. Os Conselhos Regionais de Farmácia pos-
suem atribuição para fiscalizar e autuar as far-
mácias e drogarias quanto ao cumprimento da 
exigência de manter profissional legalmente ha-
bilitado (farmacêutico) durante todo o período de 
funcionamento dos respectivos estabelecimentos.
568. O relator, monocraticamente e no Superior 
Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provi-
mento ao recurso quando houver entendimento 
dominante acerca do tema.
570. Compete à Justiça Federal o processo e jul-
gamento de demanda em que se discute a au-
sência de ou o obstáculo ao credenciamento de 

instituição particular de ensino superior no Minis-
tério da Educação como condição de expedição 
de diploma de ensino a distância aos estudantes.
572. O Banco do Brasil, na condição de gestor do 
Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos 
(CCF), não tem a responsabilidade de notificar 
previamente o devedor acerca da sua inscrição 
no aludido cadastro, tampouco legitimidade 
passiva para as ações de reparação de danos 
fundadas na ausência de prévia comunicação.
573. Nas ações de indenização decorrente de se-
guro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter per-
manente da invalidez, para fins de contagem do 
prazo prescricional, depende de laudo médico, 
exceto nos casos de invalidez permanente no-
tória ou naqueles em que o conhecimento an-
terior resulte comprovado na fase de instrução.
579. Não é necessário ratificar o recurso espe-
cial interposto na pendência do julgamento dos 
embargos de declaração, quando inalterado o 
resultado anterior.
580. A correção monetária nas indenizações do 
seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista 
no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação 
dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a 
data do evento danoso.
585. A responsabilidade solidária do ex-proprie-
tário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente 
sobre o veículo automotor, no que se refere ao 
período posterior à sua alienação.
586. A exigência de acordo entre o credor e o 
devedor na escolha do agente fiduciário apli-
ca-se, exclusivamente, aos contratos não vincu-
lados ao Sistema Financeiro da Habitação – SFH.
591. É permitida a “prova emprestada” no pro-
cesso administrativo disciplinar, desde que de-
vidamente autorizada pelo juízo competente e 
respeitados o contraditório e a ampla defesa.
592. O excesso de prazo para a conclusão do pro-
cesso administrativo disciplinar só causa nulidade 
se houver demonstração de prejuízo à defesa.
595. As instituições de ensino superior respon-
dem objetivamente pelos danos suportados 
pelo aluno/consumidor pela realização de curso 
não reconhecido pelo Ministério da Educação, 
sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e 
adequada informação.
599. O princípio da insignificância é inaplicável 
aos crimes contra a administração pública.
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não há estabilização automática em virtude do 
tempo, sendo o resultado positivo em avaliação 
especial de desempenho uma condição indis-
pensável para a aquisição da estabilidade.
38. A realização de Análise de Impacto Regu-
latório (AIR) por órgãos e entidades da admi-
nistração pública federal deve contemplar a 
alternativa de não regulação estatal ou desre-
gulação, conforme o caso.
39. A indicação e a aceitação de árbitros pela 
Administração Pública não dependem de sele-

ção pública formal, como concurso ou licitação, 
mas devem ser objeto de fundamentação pré-
via e por escrito, considerando os elementos 
relevantes.
40. Nas ações indenizatórias ajuizadas contra a 
Fazenda Pública aplica-se o prazo prescricional 
quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932 
(art. 1o), em detrimento do prazo trienal estabe-
lecido no Código Civil de 2002 (art. 206, § 3o, 
V), por se tratar de norma especial que prevale-
ce sobre a geral.
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A
ABUSO DE AUTORIDADE
• disposições gerais: art. 1o da Lei no 

13.869/2019

AÇÃO
• penal; abuso de autoridade: art. 3o 

da Lei no 13.869/2019

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
• responsabilidade em danos causados 

ao meio ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico, es‑
tético, turístico: Lei no 7.347/1985

AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE
• processo de julgamento: Lei no 

9.868/1999

AÇÃO POPULAR
• Lei no 4.717/1965

ACESSO AOS DOCUMENTOS 
PÚBLICOS: Lei no 12.527/2011

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
• audiência pública; convocação: 

art. 21 da Lei no 14.133/2021
• bens; alienação: arts. 76 e 77 da Lei 

no 14.133/2021
• itens de consumo: art.  20 da Lei 

no 14.133/2021
• l i c i tações  e  cont ra tos : Le i s 

nos 8.666/1993 e 14.133/2021
• organização: Dec.‑Lei no 200/1967
• prerrogativas: art.  104 da Lei 

no 14.133/2021
• serviços públicos; participação, pro‑

teção e defesa dos direitos do usuá‑
rio: Lei no 13.460/2017

AEROSSOL
• embalagens do tipo; proibição de 

venda a menores de 18 anos: Lei no 
12.408/2011

AGÊNCIA 
• nacional aviação civil – ANAC: Lei no 

11.182/2005
• nacional do cinema – ANCINE: MP no 

2.228‑1/2001

AGÊNCIAS REGULADORAS
• Agência Nacional de Energia Elétrica 

– ANEEL: Lei no 9.427/1996
• Agência Nacional de Saúde Suple‑

mentar – ANS: Lei no 9.961/2000
• Agência Nacional de Telecomunica‑

ções: Lei no 9.472/1997

• Agência Nacional de Vigilância Sani‑
tária: Lei no 9.782/1999

• Agência Nacional do Petróleo – ANP: 
Lei no 9.478/1997

• Anatel; ilegitimidade; demanda entre 
concessionária e usuário de telefo‑
nia: Súm. no 506 do STJ

• articulação entre agências: arts. 29 a 
30 da Lei no 13.848/2019

• controle social; prestação de contas: 
arts. 14 a 24 da Lei no 13.848/2019

• defesa da concorrência; intera‑
ção com as: arts. 25 a 28 da Lei no 
13.848/2019

• defesa do consumidor; articulação: 
arts. 31 a 33 da Lei no 13.848/2019

• defesa do meio ambiente; arti‑
culação: arts.  31 a 33 da Lei no 
13.848/2019

• gestão; organização; processo 
decisório; controle social: Lei no 
13.848/2019

• gestão de recursos humanos das: Lei 
no 9.986/2000

• interação operacional; agências ou 
órgãos de regulação estaduais, dis‑
tratais e municipais: arts. 34 e 35 da 
Lei no 13.848/2019

• processo decisório: arts. 4o a 13 da 
Lei no 13.848/2019

AGENTES PÚBLICOS
• abuso de autoridade; sujeito ativo: 

art. 2o da Lei no 13.869/2019
• aposentadoria compulsória: art. 1o 

da LC no 152/2015
• audiências concedidas a particulares: 

Dec. no 4.334/2002
• conflito de interesses; exercício de 

cargo ou emprego do Poder Execu‑
tivo Federal: Lei no 12.813/2013

• defesa; esferas administrativa, con‑
troladora ou judicial: art. 10 da Lei 
no 14.133/2021

• enriquecimento ilícito; sanções: Lei no 
8.429/1992

• licitações e contratos; atuação; veda‑
ção: art. 9o da Lei no 14.133/2021

ALGEMAS
• Lei no 13.869/2019
ALVARÁ
• de licença ou autorização; poder pú‑

blico municipal e o Corpo de Bombei‑
ros Militar; disponibilização na inter-
net: art. 10 da Lei no 13.425/2017

• processo de aprovação; estabeleci‑
mentos, edificações e áreas de reu‑
nião de público: requisitos: art. 4o da 
Lei no 13.425/2017

ANA – AGÊNCIA NACIONAL DE 
ÁGUAS
• articulação entre agências: arts. 29 a 

30 da Lei no 13.848/2019
• controle social; prestação de contas: 

arts. 14 a 24 da Lei no 13.848/2019
• defesa da concorrência; intera‑

ção com a: arts. 25 a 28 da Lei no 
13.848/2019

• defesa do consumidor; articulação: 
arts. 31 a 33 da Lei no 13.848/2019

• defesa do meio ambiente; arti‑
culação: arts.  31 a 33 da Lei no 
13.848/2019

• gestão; organização; processo 
decisório; controle social: Lei no 
13.848/2019

• interação operacional; agências ou 
órgãos de regulação estaduais, dis‑
tratais e municipais: arts. 34 e 35 da 
Lei no 13.848/2019

• processo decisório: arts. 4o a 13 da 
Lei no 13.848/2019

ANAC – AGÊNCIA NACIONAL DE 
AVIAÇÃO CIVIL
• articulação entre agências: arts. 29 a 

30 da Lei no 13.848/2019
• controle social; prestação de contas: 

arts. 14 a 24 da Lei no 13.848/2019
• defesa da concorrência; intera‑

ção com a: arts. 25 a 28 da Lei no 
13.848/2019

• defesa do consumidor; articulação: 
arts. 31 a 33 da Lei no 13.848/2019

• defesa do meio ambiente; arti‑
culação: arts.  31 a 33 da Lei no 
13.848/2019

• gestão; organização; processo 
decisório; controle social: Lei no 
13.848/2019

• interação operacional; agências ou 
órgãos de regulação estaduais, dis‑
tratais e municipais: arts. 34 e 35 da 
Lei no 13.848/2019

• processo decisório: arts. 4o a 13 da 
Lei no 13.848/2019

ANATEL – AGÊNCIA NACIONAL 
DE TELECOMUNICAÇÕES
• articulação entre agências: arts. 29 a 

30 da Lei no 13.848/2019
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