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Olá, pessoal! Tudo bem? 

Aqui é o Ricardo Vale, professor de Direito Constitucional. Sou um dos fundadores do Estratégia Concursos 
e, atualmente, Diretor Pedagógico do site. 

Em nome de nossos professores, gostaria de lhes apresentar o 
Vade Mecum Estratégico para o Tribunal de Justiça do Estado do 
Amazonas (Assistente Técnico Judiciário), que foi preparado com 
muito cuidado para que possa lhe ajudar nesse caminho rumo à 
aprovação.  

O Vade Mecum Estratégico é uma compilação das principais 
normas do seu concurso. Queremos que ele seja um material de 
consulta, a ser utilizado em toda a sua preparação. Pretendemos que ele seja o seu companheiro sempre 
que você estiver assistindo nossas videoaulas ou lendo os nossos livros digitais (PDFs). Acreditamos que ele 
fará diferença na sua preparação. 

Nos últimos anos, o Estratégia tem se notabilizado por oferecer a preparação mais completa aos seus alunos, 
alcançando expressivos resultados de aprovação. Nossa equipe de professores da Área de Tribunais vem 
trabalhando em ritmo alucinante e é por isso que temos orgulho de apresentar a você alguns de nossos 
resultados em concursos dessa área: 

1) TRE/SP (2016): Para o cargo de AJAJ, dos 324 aprovados, 111 foram nossos alunos. No cargo de 
AJAA, dos 132 aprovados, 85 foram nossos alunos. Para o cargo de TJAA, tivemos 258 aprovados. 

2) TRF 2ª Região (2017): Para o cargo de AJAJ, dos 676 aprovados, 240 foram nossos alunos. No cargo 
de AJAA, dos 260 aprovados, 146 foram nossos alunos. Para o cargo de TJAA, tivemos 637 aprovados.  

3) TJ-MG (2017): Para o cargo de Oficial de Apoio Judicial, dos 100 primeiros aprovados, 41 foram 
nossos alunos.  

Será um prazer tê-lo em nosso time de aprovados no concurso do Tribunal de Justiça do Estado do 
Amazonas. Para que você possa se inspirar, deixo aqui o link de duas entrevistas que fizemos com alunos 
aprovados no concurso do TJ/SP 2017: 

1) Eduardo Fazza (1º colocado TJ/SP): https://www.youtube.com/watch?v=qZ-GCx_DRm4  

2) Marina de Lima (2ª colocada TJ/SP): https://www.youtube.com/watch?v=wg1y0F4Mi_c 

Por fim, deixo o convite para que você conheça os nossos cursos completos em vídeo, livro digital (PDF) e 
com acesso direto ao professor por meio do fórum de dúvidas. Acessando o link abaixo, você pode baixar 
as aulas demonstrativas dos cursos e conhecer melhor o nosso trabalho. E, caso resolva adquirir, saiba que 
você terá a nossa garantia de satisfação: caso não se adapte aos nossos cursos, basta solicitar seu o dinheiro 
de volta nos primeiros 30 dias após a compra, e nós faremos o reembolso integral, mesmo que você já tenha 
baixado alguns vídeos ou PDFs. 
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CURSOS COMPLETOS PARA o TJ-AM:  

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/tj-am-tribunal-de-justica-do-
amazonas/ 

 

ASSINATURA ILIMITADA (1 ANO E 2 ANOS) 
https://www.estrategiaconcursos.com.br/assinaturas/ 

Grande abraço, 

Ricardo Vale 

AVISO IMPORTANTE! Nesse Váde Mecum Estratégico, nós não inserimos as leis completas, mas apenas 
aquelas partes que estão previstas no seu edital. Como exemplo, em Direito Constitucional, você não irá 
encontrar a Constituição Federal inteira por aqui, mas apenas aqueles artigos que interessam para a sua 
prova!! J Tudo isso é feito com o objetivo de aproveitar ao máximo o seu tempo.    
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LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL 

LEI	Nº	1.762/1986	
Dispõe sobre o Estatuto Dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado do Amazonas.  

TÍTULO I 

CAPÍTULO ÚNICO 

Disposições Preliminares 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o regime jurídico dos 
Funcionários Públicos Civis do Estado do Amazonas. 

Parágrafo único. As disposições desta Lei, salvo norma legal 
expressa, não se aplicam aos servidores regidos por 
legislação especial. 

Art. 2º Para efeito desta Lei: 

I - funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo 
público; 

II - cargo é a designação do conjunto de atribuições e 
responsabilidades cometidas a um funcionário, 
identificando-se pelas características de criação por lei, 
denominação própria, número certo e pagamento pelos 
cofres do Estado; 

* Vide art. 13 e 16. 

III - classe é o conjunto de cargos de igual denominação e 
com iguais atribuições, responsabilidades e padrões de 
vencimentos; 

* Vide art. 3º, 80 e 81. 

IV - série de classes é o conjunto de classes da mesma 
denominação, dispostas, hierarquicamente, de acordo com 
o grau de complexidade das atribuições, nível de 
responsabilidade, e constitui a linha natural de promoção do 
funcionário. 

V - lotação é o número de cargos e funções gratificadas 
fixado para cada repartição, ou ainda o número de 
servidores que devem ter exercício em cada unidade 
administrativa. 

* Vide art. 91. Art. 3º Ao funcionário não serão atribuídas 
responsabilidades ou cometidos serviços alheios aos 
definidos em lei ou regulamento como típicos do seu cargo, 
exceto funções gratificadas, comissões ou mandatos em 
órgãos de deliberação coletiva do Estado ou de que o Estado 
participe. 

Art. 4º É vedada a prestação de serviços gratuitos, salvo no 
desempenho de função transitória de natureza especial ou 
na participação em comissões ou grupos de trabalho. 

TÍTULO II 

Do Provimento e da Vacância dos Cargos Públicos 

CAPÍTULO I 

Do Provimento 

Seção I 

Disposições gerais 

Art. 5º São formas de provimento dos cargos públicos: 

I - nomeação; 

* Vide arts. 7º a 12. 

II - promoção; 

* Vide arts. 13 a 22. 

III - acesso; 

* Dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional 
vigente. 

* Vide art. 23 a 24. 

V - readmissão; 

* Dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional 
vigente. 

* Vide art. 25. 

V - reintegração; 

* Vide art. 26 a 27. 

VI - reversão; 

* Vide art. 28 a 29. 

VII - aproveitamento; 

* Vide art. 30 a 33. 

VIII - transferência; e 

* Dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional 
vigente. 

* Vide art. 34 a 36. 

IX - readaptação. 

* Vide art. 37. 

Art. 6º Lei ou regulamento estabelecerá as qualificações para 
o provimento e as atribuições dos cargos públicos em geral. 

Seção II 

Da nomeação 

Art. 7º A nomeação será feita: 

I - em caráter efetivo; 

II - em comissão, quando se tratar de cargo que, por Lei, 
assim deva ser provido; 

* Vide arts. 12, 47, §§1º e 3º, II, e 51. 
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III – (Revogado). 

* Revogado  pela LC 63, de 15.07.08. 

Art. 8º A nomeação em caráter efetivo dependerá, sempre, 
de prévia habilitação em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, devendo obedecer, obrigatoriamente, à 
ordem de classificação dos concursados para cada cargo, 
observados ainda o prazo de validade do concurso e o 
número de vagas existentes. 

* Vide art. 37, II da CF e art. 109, II, da CE. 

Art. 9º Ressalvados os casos previstos em lei, é exigida a 
idade mínima de dezoito e a máxima de sessenta anos 
completos, na data do encerramento da inscrição em 
concurso público. 

Parágrafo único. Não dependerá de limite de idade a 
inscrição em concurso do ocupante de cargo público 
estadual de provimento efetivo. 

Art. 10. Dentre os candidatos aprovados, os classificados até 
o limite de vagas, existentes à época do edital, têm 
assegurado o direito à nomeação, no prazo de validade do 
concurso. 

Parágrafo único. Os demais candidatos aprovados serão 
nomeados à medida que ocorrerem vagas, dentro do prazo 
de validade do concurso. 

Art. 11. O regulamento ou edital do concurso indicará o 
respectivo prazo de validade, que não poderá ser superior a 
quatro anos, incluídas as prorrogações. 

Art. 12. O cargo em comissão será sempre de livre escolha 
do Governador, dos Presidentes dos Poderes Legislativo ou 
Judiciário e dos Tribunais de Contas. 

* Vide art. 7º, II. 

Seção III 

Da promoção 

Art. 13. Promoção é a forma pela qual o funcionário progride 
na série de classes, e consiste na passagem da referência em 
que se encontra para a imediatamente superior, observadas 
as normas constantes de Regulamento próprio. 

* Vide art. 2º, IV. 

Art. 14. A promoção pode ocorrer mediante avanço 
horizontal e vertical. 

* Vide arts. 6º,15, 16, 20 e 21. 

Art. 15. A promoção horizontal é a mudança de referência 
dentro da mesma classe e independerá da existência de 
vaga. 

Art. 16. A promoção vertical consiste na passagem de 
referência final de uma classe para a inicial da classe 
imediatamente superior, dentro da mesma série de classes, 
e dependerá da existência de vaga. 

Art. 17. As promoções obedecerão aos critérios de 
antiguidade e de merecimento, alternadamente, sendo a 
primeira sempre por antiguidade. 

Art. 18. A promoção por antiguidade recairá no funcionário 
com mais tempo de efetivo exercício na referência, apurado 
em dias. 

Parágrafo único. Havendo empate, terá preferência 
sucessivamente, o funcionário: 

I - de maior tempo na classe; 

II - de maior tempo na série de classes; 

III - de maior tempo no serviço público estadual; 

IV - de maior tempo no serviço público; 

V - mais idoso. 

Art. 19. O merecimento obedecerá a critérios pelos quais 
serão aferidos os graus de pontualidade, assiduidade, 
eficiência, espírito de colaboração ético-profissional e 
cumprimento dos deveres por parte do funcionário. 

Art. 20. O interstício para a promoção horizontal será de 
dezoito meses. 

Art. 21. Para efeito de promoção vertical, o interstício, na 
classe, será de vinte e quatro meses. 

Art. 22. Somente por antiguidade será promovido o 
funcionário em exercício de mandato legislativo. 

* Vide arts. 57, 60 §3º, 74, 83, II, 97, III e 144, III. 

Seção IV 

Do acesso 

Art. 23. O acesso é o ato pelo qual o funcionário obtém, 
mediante processo seletivo, elevação de uma série de 
classes ou classe singular para outra do mesmo ou de outro 
grupo, na jurisdição do mesmo ou de outro órgão integrante 
da Administração Direta. 

* Dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional 
vigente. 

§1º Quando se tratar de série de classes, o acesso só poderá 
ocorrer para a classe inicial de carreira. 

* Dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional 
vigente. 

§2º O acesso precederá ao concurso público. 

* Dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional 
vigente. 

Art. 24. O processo seletivo exigirá concurso interno, de 
caráter competitivo e eliminatório no qual serão 
indispensáveis nível de conhecimento compatível com a 
atividade própria do cargo a ser provido, formalidades e 
condições idênticas às estabelecidas para concurso público, 
exceto limite de idade. 
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* Dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional 
vigente. 

Parágrafo único. Somente poderá inscrever-se, no concurso 
interno, funcionário com mais de três anos de serviço público 
estadual, sob regime deste Estatuto, e com habilitação 
profissional ou escolaridade exigida para o ingresso na classe 
em concorrência. 

* Dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional 
vigente. 

Seção V 

Da readmissão 

Art. 25. Readmissão é o ato pelo qual o funcionário 
exonerado reingressa no serviço público, sem direito a 
ressarcimento de qualquer espécie e sempre por 
conveniência da Administração. 

* Dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional 
vigente. 

Parágrafo único. A readmissão dependerá da existência de 
vaga e far-se-á no cargo anteriormente ocupado pelo 
funcionário exonerado ou, se transformado, no cargo 
resultante da transformação. 

* Dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional 
vigente. 

Seção VI 

Da reintegração 

Art. 26. Reintegração é o ato pelo qual o demitido reingressa 
no serviço público, em decorrência de decisão administrativa 
ou judicial transitada em julgado, com o ressarcimento de 
todos os direitos e vantagens, bem como dos prejuízos 
funcionais resultantes da demissão. 

Art. 27. Deferido o pedido por decisão administrativa ou 
transitada em julgado a sentença, será expedido o ato de 
reintegração. 

§1º Se o cargo houver sido transformado, a reintegração dar-
se-á no cargo resultante da transformação. 

§2º Se extinto o cargo antes ocupado, a reintegração 
ocorrerá no cargo de vencimento equivalente, respeitada a 
habilitação profissional. 

§3º Se inviáveis as soluções indicadas nos parágrafos 
precedentes, será restabelecido automaticamente o cargo 
anterior, no qual se dará a reintegração. 

Seção VII 

Da reversão 

Art. 28. Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa 
no serviço público, a pedido ou ex officio. 

§1º A reversão ex officio ocorrerá quando insubsistentes as 
razões que determinaram a aposentadoria por invalidez. 

§2º A reversão somente poderá se efetivar quando, em 
inspeção médica, ficar comprovada a capacidade para o 
exercício do cargo. 

§3º Será tornada sem efeito a reversão ex officio e cassada a 
aposentadoria do funcionário que não tomar posse ou não 
entrar no exercício dentro do prazo legal. 

Art. 29. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou em cargo 
resultante da transformação. 

Parágrafo único. Em casos especiais, a juízo da 
Administração, poderá o aposentado reverter em outro 
cargo de igual vencimento, respeitado os requisitos para o 
respectivo provimento. 

Seção VIII 

Do aproveitamento 

Art. 30. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade 
far-se-á mediante adequado aproveitamento em cargo de 
atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente 
ocupado, se existente vaga e mediante comprovação, por 
junta médica oficial, da capacidade física e mental do 
aproveitando. 

* Redação do caput dada pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

* Vide arts. 59 e 128. 

Parágrafo único. O aproveitamento de servidor de que trata 
este artigo somente ocorrerá mediante solicitação 
devidamente fundamentada do órgão interessado e 
autorização do Chefe do Poder Executivo. 

* Parágrafo único acrescido pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

Art. 31. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada 
a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no 
prazo de trinta dias contados da publicação do ato, salvo 
doença comprovada por junta médica oficial 

* Redação dada pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

* Vide art. 55. 

Art. 32. O aproveitamento precederá a realização de 
concurso público destinado ao provimento de cargo que 
atenda as condições do artigo 30. 

* Redação dada pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

Art. 33. Será aposentado no cargo que ocupava o funcionário 
em disponibilidade que, em inspeção médica, for julgado 
definitivamente incapaz para o serviço público. 

Seção IX 

Da transferência 

Art. 34. Transferência é o ato pelo qual o funcionário estável 
passa de um cargo para outro, de quadro diverso, ambos de 
provimento efetivo. 

* Dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional 
vigente. 
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Art. 35. A transferência ocorrerá a pedido do funcionário ou 
ex officio, atendidos, sempre, a conveniência do serviço e os 
requisitos necessários ao provimento do cargo. 

* Dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional 
vigente. 

Art. 36. A transferência será feita para cargo do mesmo 
padrão de vencimento ou de igual remuneração, ressalvados 
os casos de transferência a pedido, quando o vencimento ou 
a remuneração poderá ser inferior. 

* Dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional 
vigente. 

Seção X 

Da readaptação 

Art. 37. Readaptação é a investidura em cargo de atribuições 
e responsabilidade compatíveis com a limitação que tenha o 
funcionário sofrido em sua capacidade física ou mental, 
apurada por junta médica oficial. 

Parágrafo único. A redução ou o aumento de vencimento 
que acaso decorrer da readaptação serão disciplinados em 
regulamento. 

CAPÍTULO II 

Da Posse 

Art. 38. Posse é o ato de investidura em cargo público. 

§1º A posse será formalizada com a assinatura do termo pela 
autoridade competente e pelo empossado. 

§2º Não haverá posse nos casos de promoção, acesso, 
substituição, reintegração, transferência e readaptação. 

Art. 39. A posse em cargo público depende de prévia 
inspeção médica, para comprovar se o candidato satisfaz os 
requisitos físicos mentais exigidos para o desempenho do 
cargo. 

Art. 40. Poderá haver posse mediante procuração quando se 
tratar de funcionário ausente do estado, em missão da 
Administração ou ainda em casos especiais, a juízo da 
autoridade competente. 

Art. 41. A posse ocorrerá no prazo de trinta dias, contados 
da publicação do ato de provimento no Diário Oficial do 
Estado. 

§1º O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado por 
igual período, a juízo da autoridade competente para 
empossar. 

§2º Quando o funcionário não tomar posse no prazo legal, o 
ato de provimento será tornado em efeito. 

Art. 42. São requisitos para a posse: 

* Redação dada pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

I - nacionalidade brasileira ou estrangeira, esta quando 
admitida por legislação federal específica; 

* Redação dada pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

II - idade mínima de dezoito anos; 

* Redação dada pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

III - exercício pleno dos direitos políticos; 

* Redação dada pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

IV - quitação com o serviço militar, quando o empossando 
for do sexo masculino; 

* Redação dada pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

V - sanidade física e mental atestada por junta médica oficial; 

* Redação dada pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

VI - preenchimento das condições especiais prescritas para o 
cargo; 

* Redação dada pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

VII - declaração de bens e valores que constituem o 
patrimônio do empossando. 

* Redação dada pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

§1º O servidor, no ato de posse, declarará expressamente se 
ocupa outro cargo ou emprego público, especificando cada 
um deles com os respectivos horários, se for o caso, ou 
comprovará haver requerido exoneração ou dispensa, na 
hipótese de acumulação não-permitida. 

* Parágrafo acrescido pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

* Vide arts. 144 e seguintes. 

§2º Na hipótese de o empossando perceber proventos, fará 
declaração correspondente, indicando o cargo em que se 
deu a inatividade. 

* Parágrafo acrescido pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

Art. 43. São competentes para dar posse: 

I - o Chefe do Poder Executivo, aos Secretários de Estado e 
demais autoridades que lhe sejam diretamente 
subordinadas, e o responsável pelo órgão de pessoal, nos 
demais casos; 

II - quando se tratar de funcionário dos Poderes Legislativos 
e Judiciários, dos Tribunais de Contas do Estado e dos 
Municípios, ou ainda das autarquias, as autoridades 
designadas em regimento interno, lei orgânica ou 
regulamento. 

Parágrafo único. A autoridade que empossar verificará sob 
pena de responsabilidade, se forem satisfeitas as condições 
para a investidura do cargo. 

CAPÍTULO III 

Do Exercício 

Art. 44. Exercício é o desempenho das atribuições do cargo. 
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Art. 45. O exercício começará no prazo máximo de trinta dias 
contados da data da posse. 

Parágrafo único. Tornar-se-á sem efeito o ato de 
provimento, se o funcionário não entrar em exercício no 
prazo legal. 

Art. 46. O funcionário que deva ter exercício em outro órgão 
terá quinze dias, contados do desligamento do órgão de 
origem, para assumir o cargo. 

CAPÍTULO IV 

Do Estágio Probatório e da Estabilidade 

Seção I 

Do estágio probatório 

Art. 47. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para 
cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório por período de três anos, durante o qual o seu 
desempenho será avaliado por comissão especialmente 
constituída para essa finalidade. 

* Redação dada pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

§1º O estagiário poderá afastar-se do exercício do cargo em 
caso de férias, nomeação para cargo de provimento em 
comissão destinado às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento superior ou licença para tratamento de 
saúde. 

* Parágrafo acrescido pela LC 63, de 15.07.08. 

§2º O servidor público que for nomeado para exercício de 
cargo de provimento em comissão, destinado às atribuições 
de direção, chefia e assessoramento superior, em organismo 
do Poder Executivo Estadual, ficará, automaticamente, à 
disposição do órgão ou entidade onde tiver exercício, com 
ou sem ônus para o órgão de origem, observadas as regras 
de opção e limite remuneratórios. 

* Parágrafo acrescido pela LC 63, de 15.07.08. 

§3º Quando a nomeação decorrer de ato dos Poderes 
Legislativo e Judiciário, do Ministério Público Estadual, do 
Tribunal de Contas do Estado, de outros órgãos ou entidades 
da Administração Federal, de outros Estados, do Distrito 
Federal ou das Administrações Municipais, as disposições 
serão concedidas, por ato do Governador, mediante a 
satisfação dos seguintes requisitos: 

* Parágrafo acrescido pela LC 63, de 15.07.08. 

I - operar-se-ão, como regra geral, sem quaisquer ônus para 
a repartição de origem e pelo prazo de doze meses, 
prorrogável a critério do Chefe do Poder Executivo; 

* Inciso acrescido pela LC 63, de 15.07.08. 

II - o ato concessivo somente será editado se a requisição se 
referir ao exercício de cargo de provimento em comissão 
destinado às atribuições de direção, chefia e assessoramento 
superior ou função de confiança, estabelecendo-se, no 

próprio ato, o compromisso de ressarcimento ao Estado do 
Amazonas, quando o servidor optar pela remuneração de 
seu cargo efetivo, nos termos do artigo 109, XXIII, da 
Constituição Estadual, com as alterações promovidas pela 
Emenda Constitucional n.º 36, de 13 de dezembro de 1999. 

* Inciso acrescido pela LC 63, de 15.07.08. 

Art. 48. Cumprido satisfatoriamente o estágio probatório, o 
servidor adquirirá estabilidade no serviço público após o 
terceiro ano de efetivo exercício. 

* Redação dada pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

Seção II 

Da estabilidade 

Art. 49. O servidor não aprovado no estágio probatório será 
exonerado, salvo se já estável no serviço público, hipótese 
em que será reconduzido ao cargo de que era titular ou 
aproveitado em outro de atribuições e vencimentos 
compatíveis com o anteriormente ocupado, se aquele se 
encontrar provido. 

* Redação dada pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

Art. 50. O servidor público estável só perderá o cargo: 

* Redação dada pela Lei 2.531, de 13.04.99, adequando o 
estatuto ao artigo 41, §1º, da CF. 

* Vide o disposto no artigo 55, II, letra “c”. 

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 

* Inciso acrescido pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

* Vide art. 112, §1º, I, da CE e art. 41, I, da CF. 

II - mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa; 

* Inciso acrescido pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

* Vide art. 112, §1º, II, da CE e art. 41, II, CF. 

III - mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na forma de lei complementar, assegurada 
ampla defesa. 

* Inciso acrescido pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

* Vide art. 112, §1º, III, da CE e art. 41, III, da CF. 

CAPÍTULO V 

Da Substituição 

Art. 51. Haverá substituição nos casos de impedimento legal 
ou afastamento do titular de cargo em comissão ou função 
gratificada ou função de confiança. 

* Redação dada pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

§1º A substituição de que trata este artigo será remunerada, 
qualquer que seja a natureza do afastamento, desde que por 
período superior a trinta dias consecutivos, paga na 



VADE MECUM ESTRATÉGICO TJ/AM – Assistente Técnico Judiciário 

Legislação compilada pelo Estratégia Concursos 

 

 
 

Cursos Completos para o TJ-AM em: 
www.estrategiaconcursos.com.br  

 9 
82 

proporção dos dias de efetiva substituição que excederem o 
referido período. 

* Parágrafo acrescido pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

§2º Em nenhuma hipótese haverá remuneração por 
substituição automática, esta como a que integra a função 
própria do cargo de que o servidor for titular. 

* Parágrafo acrescido pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

§3º A substituição prevista no caput deste artigo dar-se-á 
mediante designação do servidor substituto, por ato do 
dirigente do órgão ou entidade. 

* Parágrafo acrescido pela LC 63, de 15.07.08 

CAPÍTULO VI 

Da Remoção 

Art. 52. Remoção é o ato pelo qual o funcionário é deslocado 
de um órgão para outro, dentro da mesma repartição. 

Parágrafo único. A remoção do funcionário será feita a seu 
pedido, por permuta, ou ex officio. 

Art. 53. A remoção por permuta ocorrerá a pedido escrito de 
ambos os interessados. 

CAPÍTULO VII 

Da Vacância 

Art. 54. A vacância de cargo público decorrerá de: 

I - exoneração; 

* Vide art. 55. 

II - demissão; 

III - acesso; 

* Dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional 
vigente. 

Vide arts. 23 e 24. 

IV - promoção; 

* Vide artigos 13 a 22. 

V - transferência; 

* Dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional 
vigente. 

* Vide arts. 34 a 36. 

VI - readaptação; 

* Vide art. 37. 

VII - aposentadoria; e 

* Vide arts. 131 a 143. 

VIII - falecimento. 

Art. 55. Dar-se-á a exoneração: 

I - a pedido do funcionário; 

II – ex officio: 

a) quando se tratar de cargo em comissão e não ocorrer a 
hipótese do item I; 

* Vide art. 12. 

b) quando o funcionário não entrar em exercício dentro do 
prazo legal; 

* Vide art. 31. 

c) quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. 

* Vide art. 50. 

TITULO III 

CAPÍTULO ÚNICO 

Do Tempo de Serviço 

Art. 56. Será considerado como de efetivo exercício o 
afastamento do funcionário em virtude de: 

I - férias; 

II - casamento, até oito dias; 

III - falecimento do cônjuge ou parente consanguíneo ou 
afim, até o segundo grau, não excedente a oito dias; 

IV - serviços obrigatórios por lei; 

V - licença, salvo a que determinar a perda do vencimento; 

* As licenças estão relacionadas nos arts. 65 a 79. 

VI - faltas justificadas, até o máximo de três por mês, na 
forma prevista no artigo 86 deste Estatuto; 

VII - missão ou estudo fora da sede de exercício, quando 
autorizado o afastamento pela autoridade competente; 

* Se não houver autorização, o servidor poderá sofrer 
penalidade administrativa, conforme artigo 150, inciso XVIII. 

VIII - trânsito em decorrência de mudança da sede de 
exercício, até quinze dias; 

IX - competições esportivas em que represente o Brasil ou o 
Estado do Amazonas; 

X - prestação de concurso público; 

XI - disposição ou exercício de cargo de confiança no serviço 
público. 

* Vide §2º do art. 47. 

Art. 57. O tempo de serviço do funcionário afastado para 
exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, 
será contado para todos os efeitos legais, exceto para a 
promoção por merecimento. 

* Vide arts. 22, 60 §3º, 74, 83, II, 97, III e 144, III. 

* Vide art. 109, XVII, letra “d”, da CE e art. 38, IV, da CF. 



VADE MECUM ESTRATÉGICO TJ/AM – Assistente Técnico Judiciário 

Legislação compilada pelo Estratégia Concursos 

 

 
 

Cursos Completos para o TJ-AM em: 
www.estrategiaconcursos.com.br  

 10 
82 

Art. 58. Para efeito de aposentadoria, disponibilidade e 
adicional, será computado integralmente: 

I - o tempo de serviço federal, estadual ou municipal; 

II - o tempo de serviço ativo nas Forças Armadas prestado 
durante a paz, computado em dobro quando em operação 
de guerra; 

III - o tempo de serviço prestado em autarquia; 

IV - o tempo de serviço prestado à instituição ou empresa de 
caráter privado, que houver sido transformada em 
estabelecimento de serviço público (VETADO). 

* O texto deste dispositivo foi parcialmente vetado na parte 
indicada. 

V - o tempo de licença especial não gozada, contada em 
dobro; e 

* Licença especial: artigos 78 e 79. 

VI - o tempo de licença para tratamento de saúde. 

Parágrafo único. (VETADO) 

* Parágrafo integralmente vetado. 

Art. 59. O tempo em que o funcionário esteve em 
disponibilidade ou aposentado será considerado, 
exclusivamente, para nova aposentadoria ou 
disponibilidade. 

Art. 60. O cômputo do tempo de serviço será feito em dias. 

§1º O número de dias será convertido em anos, considerado 
o ano como de trezentos e sessenta e cinco dias. 

§2º Para efeito de aposentadoria ou disponibilidade, a fração 
do ano superior a cento e oitenta dias será arredondada para 
um ano. 

§3º O tempo de serviço será computado à vista de 
documentação expedida na forma da lei, incluído o prestado 
à União, Estados, Municípios (VETADO), bem como o relativo 
a mandato eletivo. 

* Vide artigos 22, 57, 74, 83, II, 97, III e 144, III. 

* O texto deste dispositivo foi parcialmente vetado na parte 
indicada. 

§4º Somente após verificada a inexistência de documentos 
bastantes na repartição do interessado e no Arquivo Geral 
correspondente, admitir-se-á a comprovação de tempo de 
serviço através de justificação judicial. 

Art. 61. É vedada a acumulação de tempo de serviço 
prestado concorrente e simultaneamente em dois ou mais 
cargos ou funções da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
Territórios, Municípios e Autarquias. 

TÍTULO IV 

Dos Direitos e Vantagens 

CAPÍTULO I 

Das Férias 

Art. 62. O funcionário gozará férias anuais de trinta dias, 
percebendo sem qualquer prejuízo financeiro, um valor 
correspondente a um terço da remuneração mensal. 

* Redação dada pela Lei 1.897, de 05.01.89 (DOE 06.01.89). 

§1º Somente depois do primeiro ano de exercício, o 
funcionário terá direito a férias. 

§2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. 

§3º O órgão de pessoal de cada repartição organizará, no 
mês de novembro, a escala de férias para o exercício 
seguinte. 

§4º Atendida a conveniência do serviço público, observar-se-
á na organização da escala, quando possível, o interesse do 
funcionário. 

§5º A escala de férias poderá ser alterada por necessidade 
do serviço. 

Art. 63. Poderão ser acumulados até três períodos de férias, 
por imperiosa necessidade do serviço, declarada por escrito 
pelo chefe imediato do funcionário e, quando for o caso, 
reconhecida pelo titular a Secretária de Estado ou da 
Autarquia competente, ou, ainda, pelo Presidente do Poder 
Legislativo ou Judiciário e dos Tribunais de Contas. 

§1º A declaração constante do caput deste artigo será 
formulada até dez dias antes da data prevista para início do 
gozo de férias. 

§2º A acumulação de período de férias não autoriza a 
acumulação do valor das férias anuais remuneradas a que se 
refere o caput do artigo anterior, que será pago obedecendo 
rigorosamente a escala antes estabelecida. 

* Redação dada pela Lei 1.897, de 05.01.89 (DOE 06.01.89). 

§3º O período de férias acumuladas com base neste artigo 
será incluído na escala do ano seguinte, mediatamente após 
o período normal, (VETADO). 

* O texto deste dispositivo foi parcialmente vetado na parte 
indicada. 

Art. 64. Durante as férias o funcionário terá direito a todas 
as vantagens do cargo, como se efetivo exercício estivesse. 

CAPÍTULO II 

Das Licenças 

Seção I 

Disposições gerais 

Art. 65. Conceder-se-á, nos termos e condições deste 
regulamento, licença: 

I - para tratamento de saúde; 

* Vide arts. 68, 69 e 70. 

II - por motivo de doença em pessoa da família; 
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* Vide art. 72. 

III - à gestante; 

IV - por motivo de afastamento do cônjuge, funcionário civil, 
militar, ou servidor de autarquia; 

* Vide art. 74. 

V - para tratamento de interesse particular; 

* Vide art. 75. 

VI - para serviço militar obrigatório; e 

* Vide arts. 76 e 77. 

VII - especial. 

* Vide arts. 78 e 79. 

Art. 66. A licença, concedida dentro de sessenta dias, após o 
término da anterior, será considerada como prorrogada. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, 
somente serão levadas em consideração as licenças da 
mesma espécie. 

Art. 67. O funcionário não poderá permanecer licenciado por 
prazo superior a vinte e quatro meses, consecutivos, salvo 
nos casos dos itens IV, V e VI do artigo 65. 

Seção II 

Da licença para tratamento de saúde 

Art. 68. A licença para tratamento de saúde depende de 
inspeção médica e será concedida sem prejuízo da 
remuneração. 

* Revogado  pela LC 30, de 27.12.01, mas restabelecido pelo 
art. 3º da LC 43, de 20.05.05. 

Art. 69. Quando da inspeção médica verificar redução da 
capacidade física do funcionário, ou estado de saúde a 
impossibilitar ou desaconselhar o exercício das funções 
inerentes ao seu cargo, e não se configurar necessidade de 
aposentadoria nem licença, poderá o funcionário ser 
readaptado na forma do artigo 37. 

* Revogado  pela LC 30, de 27.12.01, mas restabelecido pelo 
art. 3º da LC 43, de 20.05.05. 

Art. 70. O funcionário licenciado para tratamento de saúde 
não poderá dedicar-se a qualquer atividade remunerada, sob 
pena de imediata suspensão da licença, com perda total de 
vencimento e vantagens, até reassumir o cargo. 

* Revogado  pela LC 30, de 27.12.01, mas restabelecido pelo 
art. 3º da LC 43, de 20.05.05. 

Art. 71. (Revogado). 

* Revogado  pela LC 30, de 27.12.01. 

Seção III 

Da licença por motivo de doença em pessoa da família 

Art. 72. Sem prejuízo de sua remuneração, o servidor poderá 
obter licença por motivo de doença em parente 
consanguíneo ou afim até segundo grau, e do cônjuge ou 
companheiro, quando provado que a sua assistência pessoal 
é indispensável e não pode ser prestada sem se afastar da 
repartição. 

* Redação do caput dada pela LC 78, de 05.08.10. A lei 
complementar alterou o caput do art. 72, e trouxe quatro 
novos parágrafos. 

§1º A licença dependerá de inspeção pela junta médica 
oficial, que avaliará e definirá o prazo da concessão, de 
acordo com a gravidade do caso. 

* Parágrafo acrescido pela LC 78, de 05.08.10. 

§2º Enquanto perdurar a enfermidade, poderão ser 
concedidas prorrogações, precedidas de perícia médica 
oficial, a quem cabe fixar o novo prazo da licença. 

* Parágrafo acrescido pela LC 78, de 05.08.10. 

§3º Nos casos de tratamento fora do Estado, o servidor, para 
fins de prorrogação da licença, deverá apresentar laudo do 
médico responsável para exame da junta médica oficial. 

* Parágrafo acrescido pela LC 78, de 05.08.10. 

§4º Sobrevindo a cura ou o falecimento do familiar durante 
a licença, o servidor deverá retomar às suas funções, 
observado o disposto no art. 56, III, deste Estatuto, sob pena 
de instauração de processo administrativo disciplinar e 
restituição ao erário dos valores percebidos a título de 
remuneração. 

* Parágrafo acrescido pela LC 78, de 05.08.10. 

Seção IV 

Da Licença à Gestante 

Art. 73. (Revogado). 

* Revogado  pelo art. 122 da LC 30, de 21.12.01. A licença à 
gestante passou a ser regulada pela Lei 2.885, de 27.04.04, 
com as alterações dada pela Lei 3.557, de 07.10.10. 

Seção V 

Da Licença Para Acompanhar o Cônjuge 

Art. 74. O funcionário terá direito à licença, sem 
remuneração, para acompanhar o cônjuge removido ou 
transferido para outro ponto do território nacional ou para o 
exterior, ou eleito para exercer mandato eletivo. 

* Vide artigos 22, 57, 60 §3º, 83, II, 97, III e 144, III. 

Parágrafo único. Existindo no novo local de residência, 
repartição estadual, o funcionário nele terá exercício, 
enquanto perdurar aquela situação. 

Seção VI 

Da Licença Para Tratamento de Interesses Particulares 
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Art. 75. A critério da Administração, ao servidor poderá ser 
concedida licença para tratar de interesses particulares, por 
período fixado no ato concessivo e sempre sem 
remuneração. 

* Redação dada pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

§1º O servidor aguardará em exercício a concessão da 
licença. 

* Redação dada pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

§2º A licença que trata este artigo poderá ser interrompida a 
qualquer tempo, a pedido do servidor ou a critério da 
Administração. 

* Redação dada pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

§3º A licença poderá ser prorrogada por requerimento do 
servidor interessado, pessoalmente ou por procurador com 
poderes especiais, observado o disposto no caput deste 
artigo. 

* Redação dada pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

§4º A licença suspende o vínculo do servidor com a 
Administração, não se computando o tempo 
correspondente para qualquer efeito, inclusive o de estágio 
probatório. 

* Parágrafo acrescido pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

Seção VII 

Da Licença Para Serviço Militar Obrigatório 

Art. 76. Ao funcionário convocado para o serviço militar e 
outras obrigações de segurança nacional será concedida 
licença remunerada. 

§1º Da remuneração descontar-se-á a importância que o 
funcionário perceber pelo serviço militar. 

§2º A licença será concedida à vista de documento que prove 
a incorporação. 

§3º Ocorrido o desligamento do serviço militar o funcionário 
terá prazo de trinta dias para reassumir o exercício do cargo. 

Art. 77. Ao funcionário oficial de reserva das Forças Armadas 
será concedida licença remunerada durante os estágios 
previstos pelos regulamentos militares quando pelo serviço 
militar não perceber vantagem pecuniária. 

Parágrafo único. Quando o estágio for remunerado, 
assegurar-se-á ao funcionário o direito de opção. 

Seção VIII 

Da Licença Especial 

Art. 78. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o 
funcionário fará jus à licença especial de três meses, com 
todos os direitos e vantagens do seu cargo efetivo, podendo 
acumular o período de dois quinquênios. 

§1º Não será concedida licença especial se houver o 
funcionário, no quinquênio correspondente: 

I - sofrido pena de multa ou suspensão; 

II - faltado ao serviço sem justificação; 

III - gozado licença: 

a) Para tratamento de saúde, por prazo superior a cento e 
oitenta dias, consecutivos ou não; 

b) Para tratamento de saúde em pessoa da família, por prazo 
superior a cento e vinte dias, consecutivos ou não; 

c) Para tratamento de interesses particulares; 

d) Por motivo de afastamento do cônjuge, funcionário civil 
ou militar, por prazo superior a sessenta dias, consecutivos 
ou não. 

§2º Cessada a interrupção prevista neste artigo, recomeçará 
a contagem do quinquênio, a partir da data da reassunção 
do funcionário ao exercício do cargo. 

§3º As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão 
da licença prevista neste artigo, na proporção de um (01) 
mês para cada falta. 

* Parágrafo acrescido pela Lei 2.400, de 14.06.96. 

Art. 79. O funcionário efetivo, ocupante de cargo em 
comissão ou função gratificada, terá direito à percepção, 
durante o período de licença especial, das vantagens 
financeiras do cargo em comissão ou da função gratificada 
que ocupar. 

CAPÍTULO III 

Do Vencimento e a Remuneração 

Seção I 

Das disposições preliminares 

Art. 80. Considera-se: 

* Redação dada pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

I - vencimento, retribuição pecuniária mensal, com valor 
fixado em lei, devida na Administração Pública, Direta, 
Autárquica e Fundacional de qualquer dos Poderes do 
Estado, pelo efetivo exercício de cargo público; 

* Inciso acrescido pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

II - vencimentos, a soma do vencimento básico com as 
vantagens permanentes relativas ao cargo público. 

* Inciso acrescido pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

Art. 81. Remuneração é a soma do vencimento com as 
vantagens criadas por lei, inclusive as de caráter individual e 
as relativas à natureza ou ao local de trabalho. 

* Redação dada pela Lei 2.531, de 13.04.99. 
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Parágrafo único. Em se tratando de cargo comissionado ao 
qual seja atribuída gratificação distinta da de representação, 
o servidor que o ocupar optará por uma delas. 

* Parágrafo acrescido pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

Art. 82. (Revogado). 

* Revogado  pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

Art. 83. Perderá o vencimento do cargo efetivo o funcionário: 

I - nomeado para cargo em comissão, salvo se por ele optar 
ou acumular legalmente; 

* Vide art. 26, da Lei 2.531, de 13.04.99. 

II - cumprindo mandato eletivo remunerado federal, 
estadual ou municipal, ressalvado, em relação ao último, o 
direito de opção ou de acumulação legal; 

* Vide artigos 22, 57, 60 §3º, 74, 97, III e 144, III. 

III - licenciado na forma do artigo 65, itens IV e V. 

Art. 84. O funcionário perderá: 

I - o vencimento ou remuneração do dia, se não comparecer 
ao serviço, salvo por motivo legal ou por doença 
comprovada, de acordo com as disposições deste Estatuto; 

II - um terço do vencimento ou remuneração do dia , se 
comparecer ou dele se retirar antes da hora regulamentar, 
ou ainda, ausentar-se, sem autorização, por mais de sessenta 
minutos; 

III - um terço do vencimento ou remuneração durante o 
afastamento por motivo de prisão preventiva, pronúncia por 
crime comum ou denúncia por crime funcional, ou ainda, 
condenação por crime inafiançável em processo em que não 
haja pronúncia, tendo direito à diferença se absolvido; 

IV - um terço do vencimento ou remuneração, durante o 
período de afastamento em virtude de condenação, por 
sentença definitiva, à pena que não acarrete a perda do 
cargo. 

Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, serão levadas em 
conta as gratificações percebidas pelo funcionário. 

Art. 85. Nenhum funcionário perceberá vencimento inferior 
ao salário mínimo fixado para o Estado do Amazonas. 

Art. 86. Serão abonadas até três faltas, durante o mês, por 
motivo de doença comprovada mediante atestado passado 
por médico ou dentista do serviço oficial ou particular. 

§1º Sem prejuízo no disposto do caput do presente artigo 86, 
todo funcionário que doar sangue à Fundação Hemoam terá 
direito à folga no dia correspondente à sua doação, desde 
que, porém, apresente no dia posterior, o respectivo 
atestado da doação, fornecido pela Hemoam. 

* Parágrafo único transformado em §1º, e ganhando nova 
redação pela Lei Promulgada 45, de 12.03.98. 

§2º Para os efeitos deste artigo, o funcionário apresentará o 
atestado no primeiro dia em que retornar ao serviço. 

* Parágrafo acrescido pela Lei Promulgada 45, de 12.03.98. 

Art. 87. O vencimento, as gratificações e os proventos não 
sofrerão descontos além dos previstos em lei, nem serão 
objeto do arresto, sequestro ou penhora, salvo quando se 
tratar de: 

* Vide arts. 648 e 649, IV, do Código de Processo Civil. 

I - prestação de alimentos determinada judicialmente; 

II - reposição ou indenização devida à Fazenda do Estado. 

Art. 88. As reposições e as indenizações à Fazenda do Estado 
serão descontadas em parcelas mensais e sucessivas, 
aquelas não excedentes da décima parte do valor da 
remuneração e as outras, em no máximo seis vezes. 

* Redação dada pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

Parágrafo único. Quando o funcionário for exonerado ou 
demitido, ou tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade 
cassada, o débito deverá ser quitado no prazo de sessenta 
dias, findo o qual, e no caso de não pagamento, será inscrito 
como dívida e cobrada judicialmente. 

Art. 89. Os vencimentos e proventos devidos ao funcionário 
falecido não serão considerados herança, devendo ser 
pagos, independentemente de ordem judicial, ao cônjuge ou 
companheiro ou, na falta deste, aos legítimos herdeiros. 

Seção II 

Das Gratificações 

Art. 90. Poderão ser concedidas ao funcionário, na forma 
regulamentar, as seguintes gratificações: 

I - de função; 

II - de representação; 

III – (Revogado). 

* Revogado  pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

IV - de produtividade ou de prêmio por produção; 

V - pela prestação de serviços extraordinários; 

VI - pela execução de trabalhos de natureza especial, com 
risco de vida ou de saúde; 

VII - pela participação em órgão de deliberação coletiva; 

VIII - pela participação como membro ou auxiliar de 
comissão examinadora de concurso; 

IX - pela prestação de serviço em regime de tempo integral 
com dedicação exclusiva; 

X - pela participação em comissão, grupo de trabalho ou 
grupo especial de assessoramento técnico, de caráter 
transitório; 

XI - pelo exercício em determinadas zonas ou locais; e 
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XII - pelo exercício do magistério em cursos especiais de 
treinamento de funcionários, se realizado o trabalho fora das 
horas de expediente. 

§1º Os percentuais de atribuição das gratificações previstas 
nos incisos deste artigo, a serem fixados por ato legal, 
somente incidirão, para efeito de cálculo das referidas 
vantagens, sobre o valor do vencimento do cargo efetivo do 
funcionário. 

* Parágrafo acrescido pela Lei 1.869, de 11.10.88. 

§2º O percentual para percepção da gratificação pela 
prestação de serviço em regime de tempo integral com 
dedicação exclusiva, não poderá ser superior a 60% 
(sessenta por cento) e a gratificação pela participação em 
comissão, grupo de trabalho ou grupo especial de 
assessoramento técnico, de caráter transitório, não poderá 
ter percentual de atribuição acima de 100% (cem por cento). 

* Parágrafo acrescido pela Lei 1.869 de 11.10.88 (Errata no 
DOE de 14.10.88) 

§3º (Revogado). 

* Parágrafo, inicialmente, acrescido ao texto original pela Lei 
1.869, de 11.10.88 e, posteriormente, Revogado  pela Lei 
1.899, de 11.05.89. 

Art. 91. A função gratificada é a vantagem pecuniária 
atribuída pelo exercício de encargos de chefia, 
assessoramento ou secretariado e outros julgados 
necessários. 

§1º Em havendo recursos orçamentários, o Poder Executivo 
poderá criar funções gratificadas, previstas em regulamento 
próprio, onde se estabelecerá também competência para 
designação. 

§2º A dispensa da função gratificada cabe à autoridade 
competente para a designação. 

Art. 92. A gratificação por serviço extraordinário destina-se a 
remunerar o trabalho executado fora do período normal de 
expediente. 

§1º A gratificação será paga por hora de trabalho, 
prorrogado ou antecipado, na mesma razão de cada hora do 
período normal de trabalho. 

§2º Ressalvados os casos de convocação de emergência, o 
serviço extraordinário não excederá de noventa horas 
mensais. 

§3º É vedado conceder gratificações por serviços 
extraordinários com o objetivo de remunerar outros serviços 
ou encargos. 

§4º O exercício de cargo em comissão ou função gratificada 
impede o pagamento de gratificação por serviços 
extraordinários. 

Art. 93. Para o serviço extraordinário noturno, o valor da 
gratificação será acrescido de vinte e cinco por cento. 

Art. 94. (Revogado). 

* Revogado  pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

Seção III 

Da Ajuda de Custo 

Art. 95. A administração pagará ajuda de custo do 
funcionário que, no interesse do serviço, passar a ter 
exercício em nova sede. 

§1º A ajuda de custo destina-se a indenizar ao funcionário as 
despesas de viagem e de nova instalação. 

§2º O transporte do funcionário, sua família e um serviçal, 
ocorrerá por conta do Estado. 

§3º O nomeado para cargo em comissão, que não seja 
funcionário do Estado e não resida na sede designada, 
também fará jus aos benefícios deste artigo. 

Art. 96. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do 
cargo efetivo ou do cargo em comissão. 

Parágrafo único. A ajuda de custo não excederá a 
importância correspondente a três meses de remuneração. 

Art. 97. Não será concedida ajuda de custo: 

I - quando o funcionário for posto à disposição de outro 
órgão; 

II - quando o funcionário for transferido ou removido a 
pedido, mesmo por permuta; e 

III - quando o funcionário deixar a sede ou voltar em virtude 
de mandato eletivo. 

* Vide arts. 22, 57, 60 §3º, 74, 83, II, e 144, III. 

Art. 98. Restituirá a ajuda de custo, sem prejuízo de pena 
disciplinar cabível: 

I - o funcionário que não se deslocar para a nova sede dentro 
do prazo fixado, salvo por motivo devidamente comprovado; 

II - quando retornar ou pedir exoneração antes de completar 
cento e oitenta dias de exercício na nova sede. 

Parágrafo único. Se o funcionário regressar por ordem 
superior, ou por comprovado motivo de força maior, não 
haverá restituição. 

Art. 99. O transporte do funcionário inclui as passagens e, no 
limite estabelecido em regulamento próprio, as bagagens. 

Parágrafo único. O funcionário será obrigado a repor a 
importância correspondente ao transporte irregularmente 
requisitado, além de sofrer a pena disciplinar cabível. 

Seção IV 

Das Diárias 

Art. 100. O funcionário, que a serviço se deslocar da sede em 
caráter eventual e transitório, fará jus a diárias 
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correspondentes ao período de afastamento para cobrir as 
despesas de alimentação e pousada. 

§1º Entende-se por sede o lugar onde o funcionário reside. 

§2º Não serão pagas diárias ao funcionário removido ou 
transferido, quando designado para função gratificada ou 
nomeado para cargo em comissão. 

§3º Não caberá pagamento de diárias quando a viagem do 
funcionário constituir exigência inerente ao cargo ou função. 

Art. 101. Será paga diária especial ao funcionário designado 
para serviços intensivos de campo, em qualquer lugar do 
Estado. 

Parágrafo único. A diária especial de campo é devida a partir 
da entrada em serviço, obedecendo seu pagamento aos 
valores fixados por ato governamental. 

Art. 102. O funcionário que, indevidamente, receber diárias, 
restituirá de uma só vez igual importância, sujeito ainda à 
punição disciplinar. 

Art. 103. Será punido com suspensão e, na reincidência, com 
demissão, o funcionário que, indevidamente, conceder 
diárias. 

Seção V 

Do Salário-Família 

Art. 104. O salário-família é devido por dependente, menor 
de 21 anos, do funcionário, ativo ou inativo. 

§1º A cada dependente corresponderá uma cota de salário-
família. 

§2º A cota do salário-família destinada a dependente 
inválido será paga em dobro. 

Art. 105. Não será devido o salário-família quando o 
dependente passar a perceber qualquer rendimento, em 
importância igual ou superior à do salário-mínimo. 

Art. 106. Quando o pai e a mãe forem funcionários e viverem 
em comum, o salário-família será pago a um deles apenas; 
se não viverem em comum, será pago ao que tiver os 
dependentes sob sua guarda ou; se ambos os tiverem, será 
concedido a um e a outro, de acordo com a distribuição dos 
dependentes. 

Art. 107. O salário-família é devido mesmo quando o 
funcionário não receber vencimento ou proventos. 

Art. 108. O salário-família não está sujeito a qualquer 
imposto ou taxa, nem servirá de base para qualquer 
contribuição, mesmo para a previdência social. 

Art. 109. (Revogado). 

* Revogado  pela LC 43, de 20.05.05, que deu nova redação 
ao art. 122 da LC 30, de 27.12.01. 

Art. 110. Quando o funcionário, em regime de acumulação 
legal, ocupar mais de um cargo, só perceberá o salário-
família por um dos cargos. 

Seção VI 

Do Auxílio-Doença 

Art. 111. (Revogado). 

* Revogado  pela LC 30, de 27.12.01. 

Art. 112. (Revogado). 

* Revogado  pela LC 30, de 27.12.01. 

Seção VIII 

Do Auxílio-Funeral 

Art. 113. Será pago auxílio-funeral correspondente a um mês 
de vencimento, remuneração ou provento, mediante prova 
da despesa, a quem providenciou o sepultamento do 
funcionário falecido. 

§1º O vencimento, remuneração ou provento corresponderá 
àquele do funcionário, no momento do óbito. 

§2º Em caso de acumulação legal de cargos do Estado, o 
auxílio-funeral corresponderá ao pagamento o cargo de 
maior vencimento ou remuneração do funcionário. 

§3º A despesa com auxílio funeral correrá à conta da dotação 
orçamentária própria do cargo, que não será provido antes 
de decorridos trinta dias da vacância. 

CAPÍTULO IV 

Das Concessões 

Art. 114. Sem prejuízo da remuneração e qualquer outro 
direito ou vantagem, o funcionário poderá faltar ao serviço 
até oito dias consecutivos, por motivo de: 

I - casamento; ou 

II - falecimento do cônjuge ou companheiro, pais, filhos ou 
irmãos. 

Art. 115. Ao funcionário estudante será permitido ausentar-
se do serviço, sem prejuízo do vencimento, remuneração ou 
vantagem, para submeter-se a prova ou exame, mediante 
apresentação de atestado fornecido pelo estabelecimento 
de ensino. 

Art. 116. Poderá o servidor público ser autorizado a se 
afastar de suas atividades funcionais para frequentar curso 
de aperfeiçoamento profissional, pelo prazo de 04 (quatro) 
anos, sem prejuízo do vencimento e remuneração. 

* Leia-se “vencimento ou remuneração”. 

* Redação dada pela LC 69, de 27.11.09 (republicada no DOE 
em 11.12.09). 

§1º A autorização prevista no caput deste artigo será 
concedida por ato do Chefe do Poder Executivo Estadual, 
mediante indicação do titular do órgão ou entidade, desde 
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que comprovada a pertinência entre a atividade funcional do 
servidor o curso pretendido. 

* Redação dada pela LC 69, de 27.11.09 (republicada no DOE 
em 11.12.09). 

§2º O servidor ficará obrigado a prestar serviço ao Estado 
pelo Período igual ao de seu afastamento, sob pena de 
indenização dos cofres públicos da importância despendida 
pelo Estado. 

* Redação dada pela LC 69, de 27.11.09 (republicada no DOE 
em 11.12.09). 

§3º O prazo de afastamento previsto no caput deste artigo 
poderá ser estendido quando devidamente justificado pela 
Instituição de Ensino e ratificado pelo Titular do órgão ou 
entidade, que demonstrará a importância para o Estado e a 
boa-fé do servidor público. 

* Parágrafo acrescido pela LC 69, de 27.11.09 (republicada 
no DOE em 11.12.09). 

§4º Fica expressamente proibido o desvio de finalidade, sob 
as penas da lei, devendo ser observado os termos do ato 
autorizativo. 

* Parágrafo acrescido pela LC 69, de 27.11.09 (republicada 
no DOE em 11.12.09). 

§5º Somente será concedida nova autorização para 
afastamento, após o cumprimento da obrigação prevista no 
§2.º deste artigo. 

* Parágrafo acrescido pela LC 69, de 27.11.09 (republicada 
no DOE em 11.12.09). 

CAPÍTULO V 

Da Assistência e da Previdência Social 

Art. 117. O Estado prestará assistência ao funcionário e à sua 
família através de instituição própria criada por lei. 

CAPÍTULO VI 

Do Direito de Petição 

Art. 118. É assegurado ao funcionário o direito de requerer, 
representar, pedir reconsideração e recorrer, desde que o 
faça dentro das normas de urbanidade. 

Art. 119. O requerimento é cabível para defesa de direito ou 
de interesse legítimo e será dirigido à autoridade 
competente em razão da matéria. 

Art. 120. A representação é cabível contra abuso de 
autoridade ou desvio de poder e, encaminhada pela via 
hierárquica, será obrigatoriamente apreciada pela 
autoridade superior àquela contra a qual é interposta. 

Art. 121. Caberá pedido de reconsideração dirigido à 
autoridade que houver expedido o ato ou proferido a 
primeira decisão, quando contiver novos argumentos. 

Parágrafo único. O prazo para apresentação do pedido de 
reconsideração é de quinze dias a contar da ciência do ato, a 
decisão ou da publicação oficial. 

Art. 122. O recurso é cabível contra indeferimento de pedido 
de reconsideração e contra decisões sobre recursos 
sucessivamente interpostos. 

Art. 123. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente 
superior à que tiver expedido o ato ou proferido a decisão 
recorrida. 

§1º O recurso será interposto por intermédio da autoridade 
recorrida, que poderá reconsiderar a decisão, ou, mantendo-
a, encaminhá-la à autoridade superior. 

§2º É de trinta dias o prazo para interposição de recurso, a 
contar da publicação ou ciência, pelo interessado, da decisão 
recorrida. 

Art. 124. O direito de pleitear na esfera administrativa 
prescreverá: 

I - em cinco anos, quantos aos atos de demissão, cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade e aos referentes a matéria 
patrimonial; 

II - em cento e vinte dias, nos demais casos. 

Art. 125. Os prazos de prescrição estabelecidos no artigo 
anterior, contar-se-ão da data da publicação, no órgão 
oficial, do ato impugnado, ou da data da ciência pelo 
interessado. 

Art. 126. Os pedidos de reconsideração e os recursos, 
quando cabíveis, e apresentados dentro do prazo, 
interrompem a prescrição até duas vezes, determinando a 
contagem de novos prazos a partir da data da publicação de 
despacho denegatório ou restritivo ao pedido. 

Art. 127. O ingresso em juízo não implica necessariamente 
suspensão, na instância administrativa, de pleito formulado 
pelo funcionário. 

CAPÍTULO VII 

Da Disponibilidade 

Art. 128. Disponibilidade é o ato pelo qual o funcionário 
estável fica afastado de qualquer atividade, no serviço 
público em virtude da extinção ou declaração da 
desnecessidade do seu cargo. 

* Vide arts. 30 e 59. 

Parágrafo único. O funcionário em disponibilidade perceberá 
proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, mais as 
vantagens incorporáveis à data da inativação e o salário-
família. 

Art. 129. Restabelecido o cargo, mesmo modificada a sua 
denominação, será nele aproveitado, com prioridade, o 
funcionário em disponibilidade. 
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Art. 130. O funcionário em disponibilidade poderá ser 
aposentado, preenchidos os requisitos legais. 

CAPÍTULO VIII 

Da Aposentadoria 

Art. 131. (Revogado). 

* Revogado  pela LC 30, de 27.12.01 

Art. 132. (Revogado). 

* Revogado  pela LC 30, de 27.12.01. 

Art. 133. (Revogado). 

* Revogado  pela LC 30, de 27.12.01. 

Art. 134. (Revogado). 

* Revogado  pela LC 30, de 27.12.01. 

Art. 135. (Revogado) 

* Revogado  pela LC 30, de 27.12.01. 

Art. 136. (Revogado). 

* Revogado  pela LC 30, de 27.12.01. 

Art. 137. (Revogado). 

* Revogado  pela LC 30, de 27.12.01. 

Art. 138. (Revogado). 

* Revogado  pela LC 30, de 27.12.01. 

Art. 139. (Revogado) 

Art. 140. (Revogado). 

* Revogado  pela LC 30, de 27.12.01. 

Art. 141. (Revogado). 

* Revogado  pela LC 30, de 27.12.01. 

Art. 142. (Revogado). 

* Revogado  pela LC 30, de 27.12.01. 

Art. 143. (Revogado). 

* Revogado  pela LC 30, de 27.12.01. 

TÍTULO V 

Do Regime Disciplinar 

CAPÍTULO I 

Da Acumulação 

Art. 144. É vedada a acumulação remunerada de cargo com 
outro cargo, emprego ou função públicos, abrangendo a 
Administração Direta, autarquias, fundações, empresas 
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e 
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder 
público, exceto, quando houver compatibilidade de horários: 

* Redação dada pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

I - a de dois cargos ou empregos de professor; 

* Redação dada pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

II - a de um cargo ou de emprego de professor com outro 
técnico ou científico; 

* Redação dada pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

III - a de dois cargos ou empregos privativos de médico. 

Parágrafo único. É vedada a percepção simultânea de 
proventos com a remuneração de cargo, emprego ou função 
pública, ressalvadas as hipóteses de acumulação permitida 
na atividade, de exercício de mandato eletivo, de cargo em 
comissão ou de contrato para a prestação de serviços de 
natureza técnica ou especializada. 

* Redação dada pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

* Vide artigos 22, 57, 60 §3º, 74, 83, II, 97, III e 144, III. 

Art. 145. O reconhecimento da licitude da acumulação de 
cargos fica condicionado à comprovação da compatibilidade 
de horários a ser declarada pelo servidor em ato próprio 
perante os órgãos ou entidades a que pertencer. 

* Redação do caput e do parágrafo único dada pela Lei 2.531, 
de 13.04.99. 

Parágrafo único. A qualquer tempo a Administração poderá 
solicitar declaração do servidor atestando que não acumula 
cargos, empregos ou funções em órgão da União, Estado e 
Municípios. 

Art. 146. As acumulações e a percepção de proventos 
vedadas pelo art. 144 serão apuradas em processo sumário, 
nos termos do art. 174 deste Estatuto, por meio de comissão 
constituída em caráter transitório ou permanente. 

* Redação dada pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

Art. 147. Transitada em julgado a decisão do processo 
sumário que concluir pela acumulação ou pela percepção de 
proventos vedadas pelo art. 144, o servidor: 

* A Lei 2.531, de 13.04.99, deu nova redação ao caput deste 
artigo, suprimiu-lhe o parágrafo único existente, e acresceu-
lhe dois incisos. 

I - optará, no prazo de 05 (cinco) dias, por um dos cargos, 
empregos ou funções exercidos, ou pelos proventos, se 
patenteada a boa-fé; 

* Inciso acrescido pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

II - será demitido do cargo ou cargos estaduais ilegalmente 
ocupados, ou terá cassada a aposentadoria ou a 
disponibilidade, nos casos de má-fé comprovada. 

* Inciso acrescido pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

Art. 148. As autoridades que tiverem conhecimento de 
qualquer acumulação indevida comunicarão o fato, sob pena 
de responsabilidade, ao órgão de pessoal, para os fins 
indicados no artigo 146. 
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CAPÍTULO II 

Dos Deveres 

Art. 149. Além do exercício das atribuições do cargo, são 
deveres do funcionário: 

I - lealdade e respeito às instituições constitucionais e 
administrativas; 

II - assiduidade e pontualidade; 

III - cumprimento de ordens superiores, representando 
quando manifestadamente ilegais; 

IV - desempenho, com zelo e presteza, dos trabalhos de sua 
incumbência; 

V - sigilo sobre os assuntos da repartição; 

VI - zelo pela economia do material e pela conservação do 
patrimônio sob sua guarda ou para sua utilização; 

VII - urbanidade com companheiros de serviços e o público 
em geral; 

VIII - cooperação e espírito de solidariedade com os 
companheiros de trabalho; 

IX - conhecimento das leis, regulamentos, regimentos, 
instruções e ordens de serviços referentes às suas funções; e 

X - procedimento compatível com a dignidade da função 
pública. 

CAPÍTULO III 

Das Proibições 

Art. 150. Ao funcionário é proibido: 

I - referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso em 
informação, parecer ou despacho, às autoridades e a atos da 
Administração Pública, podendo, porém, em trabalho 
assinado, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou da 
organização do serviço; 

II - censurar, por qualquer órgão de divulgação pública, as 
autoridades constituídas; 

III - pleitear, como procurador ou intermediário junto às 
repartições públicas, salvo quando se tratar de percepção de 
vencimentos e proventos do cônjuge, companheiro ou 
parente consanguíneo ou afim, até segundo grau; 

IV - retirar, modificar ou substituir, sem prévia autorização, 
qualquer documento de órgão estadual. 

* Vide art. 161, inciso XII. 

V - empregar materiais e bens do Estado em serviço 
particular ou sem autorização superior, retirar objetos de 
órgãos oficiais; 

* Vide art. 161, inciso XII. 

VI - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal; 

* Vide art. 161, inciso XII. 

VII - coagir ou aliciar subordinados com objetivo de natureza 
partidária; 

* Vide art. 161, inciso XII. 

VIII - receber propinas, comissões, presentes e vantagens de 
qualquer espécie, em razão do cargo; 

IX - praticar a usura, em qualquer de suas formas; 

* Vide art. 161, inciso XII. 

X - promover manifestações de apreço ou desapreço, mesmo 
para obsequiar superiores hierárquicos, e fazer circular ou 
subscrever lista de donativos na repartição; 

XI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos 
previstos em lei, o desempenho de encargos de sua 
competência ou de seus subordinados; 

XII - participar da diretoria, gerência, administração, 
conselho-técnico ou administrativo de empresa ou 
sociedade: 

a) contratante ou concessionária de serviço público; 

b) fornecedora de equipamento ou material de qualquer 
natureza ou espécie, a qualquer órgão estadual. 

c) com atividades relacionadas à natureza do cargo ou 
função pública exercida; 

XIII - exercer o comércio ou participar de sociedade 
comercial, exceto como acionista, cotista ou comanditário; 

XIV - entreter-se, nos locais e horas de trabalho, em 
palestras, leituras ou atividades estranhas ao serviço; 

XV - atender pessoas estranhas ao serviço no local de 
trabalho, para tratar de assuntos particulares; 

XVI - incitar greves ou delas participar ou praticar atos de 
sabotagem contra o serviço público; 

XVII - fundar sindicato de funcionário ou deles participar; e 

XVIII - ausentar-se do Estado, mesmo para estudo ou missão 
oficial de qualquer natureza, com ou sem ônus para os cofres 
públicos, sem autorização expressa o Chefe do Poder a cujo 
Quadro de Pessoal integre. 

CAPÍTULO IV 

Das Responsabilidades 

Art. 151. Pelo exercício irregular de suas atribuições, o 
funcionário responde civil, penal e administrativamente. 

Art. 152. A responsabilidade civil decorre de procedimento 
doloso ou culposo, que importe em prejuízo à Fazenda 
Pública ou a terceiros. 

§1º A indenização de prejuízo causado à Fazenda Pública 
será liquidada mediante desconto em prestações mensais, 
não superiores à décima parte do vencimento ou 
remuneração, à falta de outros bens que respondam pela 
reposição. 
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§2º Tratando-se de danos causados a terceiros, responderá 
o funcionário perante a Fazenda Pública, em ação regressiva, 
proposta depois de transitada em julgado a decisão que 
houver condenado a Fazenda a indenizar o prejudicado. 

Art. 153. A responsabilidade penal abrange os crimes e 
contravenções imputados ao funcionário, nesta qualidade. 

Art. 154. A responsabilidade administrativa resulta de 
omissões ou atos praticados no desempenho do cargo ou 
função. 

Art. 155. As sanções civis, penais e disciplinares poderão 
acumular-se, umas e outras, independentes entre si, bem 
assim as instâncias cível, penal e administrativa. 

CAPÍTULO V 

Das Penalidades 

Art. 156. São penas disciplinares: 

I - repreensão; 

II - suspensão; 

III - demissão; e 

IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 

Art. 157. Na aplicação das penas disciplinares serão 
consideradas a natureza e a gravidade da infração, os danos 
que dela resultarem para o serviço público e os antecedentes 
funcionais do culpado. 

Art. 158. A pena de repreensão será aplicada por escrito, nos 
casos de indisciplina ou falta de cumprimentos dos deveres 
funcionais. 

Art. 159. A pena de suspensão, que não excederá a noventa 
dias, será aplicada em casos de falta grave ou de 
reincidência. 

Parágrafo único. O funcionário suspenso perderá, durante o 
período de cumprimento da pena, todos os direitos a 
vantagens decorrentes do exercício do cargo. 

Art. 160. As penas de repreensão e suspensão até cinco dias 
serão aplicadas de imediato pela autoridade que tiver 
conhecimento direto de falta cometida. 

* Dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional 
vigente. 

§1º O ato punitivo será motivado e terá efeito imediato, mas 
provisório, assegurando-se ao funcionário o direito de 
oferecer defesa por escrito, no prazo de três dias. 

* Dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional 
vigente. 

§2º A defesa prevista no parágrafo anterior é independente 
de atuação e será apresentada mediante recibo, 
diretamente pelo funcionário à autoridade que aplicou a 
pena. 

* Dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional 
vigente. 

§3º As penalidades aplicadas nas condições deste artigo, 
somente serão confirmadas mediante novo ato, após a 
apreciação da defesa, ou pelo decurso do prazo para tanto 
estabelecido, se tal direito não for exercido pelo funcionário. 

* Dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional 
vigente. 

§4º Somente se confirmada a penalidade constará no 
assentamento individual do funcionário. 

Art. 161. A pena de demissão será aplicada nos casos de: 

I - crime contra a administração pública, assim definido na 
Lei Penal; 

II - abandono de cargo; 

III - inassiduidade habitual; 

IV – incontinência pública ou escandalosa prática de jogos 
proibidos; 

V - insubordinação grave em serviço; 

VI - ofensa física em serviço contra funcionário ou particular, 
salvo em legítima defesa e em estrito cumprimento do dever 
legal; 

VII - aplicação irregular de dinheiro público; 

VIII - revelação de fato ou informação de natureza sigilosa 
que o funcionário conheça em razão do cargo; 

IX - corrupção passiva, nos termos da Lei Penal; 

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio 
estadual; 

XI - ocorrência de qualquer das vedações previstas no art. 
144, se provada a má-fé; e 

* Redação do inciso dada pela Lei n. 2.531, de 13.04.99. 

XII - Transgressão de quaisquer dos itens IV, V, VI, VII e IX do 
artigo 150. 

§1º Considera-se abandono de cargo a ausência ao serviço, 
sem justa causa, por mais de trinta dias consecutivos. 

§2º Entende-se como inassiduidade habitual a falta ao 
serviço sem causa justificada, por sessenta dias intercalados 
durante o período de doze meses. 

Art. 162. O ato de imposição de penalidade mencionará 
sempre a causa da sanção e o fundamento legal. 

Art. 163. São competentes para aplicação das penalidades 
disciplinares: 

I - Governador; 

II - o Secretário de Estado ou autoridade diretamente 
subordinada ao Governador e os dirigentes de autarquias, 
nos casos de suspensão por mais trinta dias; e 
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III - os chefes de unidades administrativas, na forma 
regimental, nos casos de repreensão ou suspensão até trinta 
dias. 

Parágrafo único. Quando se tratar de funcionário dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, e dos Tribunais de Contas do 
Estado dos Municípios, as penalidades serão aplicadas pelas 
autoridades designadas em regimento interno, lei orgânica 
ou regulamento. 

Art. 164. Constarão obrigatoriamente do seu assentamento 
individual as penalidades disciplinares impostas do 
funcionário. 

Art. 165. Além da pena judicial cabível, serão considerados 
como de suspensão os dias em que o funcionário deixar de 
atender, sem motivo justificado, à convocação do júri e 
outros serviços obrigatórios previstos em lei. 

Art. 166. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade 
do inativo que praticou, quando em atividade, falta punível 
com demissão. 

Art. 167. Será cassada a disponibilidade quando o 
funcionário, nessa situação, investiu-se ilegalmente em 
cargo ou função pública, ou aceitou comissão, emprego ou 
pensão de Estado estrangeiro, sem prévia e expressa 
autorização do Presidente da República. 

Parágrafo único. Será igualmente cassada a disponibilidade 
do funcionário que não assumir no prazo legal o exercício do 
cargo em que for aproveitado. 

Art. 168. Prescreverá: 

I - em dois meses, a falta sujeita à repreensão; 

II - em dois anos, a falta sujeita à pena de suspensão; e 

III - em cinco anos, a falta sujeita às penas de demissão, 
cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 

Parágrafo único. Também a falta prevista em Lei Penal como 
crime, prescreverá juntamente com ele. 

Art. 169. A prescrição começa a contar da data em que a 
autoridade tomar conhecimento da existência da falta. 

Parágrafo único. O curso de prescrição interrompe-se pela 
abertura do competente procedimento administrativo. 

CAPÍTULO VI 

Da Prisão Administrativa e da Suspensão Preventiva 

Art. 170. Cabe dentro das respectivas competências ao 
Secretário de Estado e demais chefes de órgãos diretamente 
subordinados ao Governador, ordenar a prisão 
administrativa, mediante despacho fundamentado, de todo 
e qualquer responsável por dinheiro ou valores pertencentes 
à Fazenda Estadual ou que se acharem sob sua guarda, nos 
casos de alcance, remissão ou omissão em efetuar as 
entradas nos devidos prazos. 

* Dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional 
vigente. 

§1º Em se tratando de funcionário dos Poderes Legislativo e 
Judiciário e dos Tribunais de Contas do Estado e dos 
Municípios, a prisão administrativa será ordenada pelas 
autoridades designadas em regimento interno, lei orgânica 
ou regulamento. 

* Dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional 
vigente. 

§2º Ordenada a prisão, será ela comunicada imediatamente 
à autoridade judiciária competente. 

* Dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional 
vigente. 

§3º A prisão administrativa não excederá de noventa dias, 
podendo, no entanto, ser revogada, a critério da autoridade 
que a decretou, sem prejuízo do processo disciplinar e das 
penas cabíveis, se o funcionário ressarcir os danos causados 
ao erário público ou oferecer garantia idônea. 

* Dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional 
vigente. 

§4º No curso do processo disciplinar compete ao Presidente 
da Comissão suscitar a prisão administrativa do indiciado, 
perante a autoridade competente para decretá-la, nos casos 
legalmente cabíveis. 

* Dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional 
vigente. 

Art. 171. A suspensão preventiva até trinta dias será 
ordenada pelo chefe da unidade administrativa, mediante 
despacho fundamentado, se o afastamento do funcionário 
for necessário, para que não venha a influir na apuração da 
falta cometida. 

§1º Caberá ao Secretário de Estado ou às autoridades 
designadas em regimento interno, lei orgânica ou 
regulamento, prorrogar, até noventa dias, o prazo de 
suspensão já ordenada, mas cumprida a penalidade, 
cessarão os respectivos efeitos, ainda que o processo 
disciplinar não esteja concluso. 

§2º A suspensão preventiva do funcionário não impede a 
decretação de sua prisão administrativa. 

* Dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional 
vigente. 

Art. 172. Durante o período da prisão administrativa ou da 
suspensão preventiva, o funcionário perderá um terço do 
vencimento ou remuneração. 

* Dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional 
vigente. 

Parágrafo único. Reconhecida sua inocência, o funcionário 
terá direito à diferença de remuneração e à contagem, para 
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todos os efeitos, do período correspondente à prisão 
administrativa ou suspensão preventiva. 

* Dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional 
vigente. 

CAPÍTULO VII 

Do Processo Disciplinar 

Seção I 

Das disposições gerais 

Art. 173. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no 
serviço público é obrigada a tomar providências para apurar 
os fatos e responsabilidades. 

§1º As providências de apuração começarão logo após o 
conhecimento dos fatos e serão tomadas na unidade onde 
eles ocorreram, devendo consistir, no mínimo, em relatório 
circunstanciado sobre as possíveis irregularidades. 

§2º A averiguação preliminar será cometida a um só 
funcionário ou a uma comissão. 

Seção II 

Do Processo Sumário 

Art. 174. Instaura-se o processo sumário quando a falta 
disciplinar, pela gravidade ou natureza, não motivar 
demissão, ressalvado o disposto nos artigos 146 e 160. 

* Redação dada pela Lei 2.531, de 13.04.99. 

Parágrafo único. Concluída a instrução, a decisão do 
processo sumário será tomada após 05 (cinco) dias do prazo 
para o servidor apresentar a sua defesa. 

Seção III 

Da Sindicância 

Art. 175. A sindicância constitui a peça preliminar e 
informativa do inquérito administrativo, devendo ser 
instaurada quando os fatos não estiverem definidos ou 
faltarem elementos indicativos da autoria. 

Art. 176. A sindicância não comporta o contraditório e tem 
caráter sigiloso, devendo obrigatoriamente serem ouvidos, 
no entanto, os envolvidos nos fatos. 

Art. 177. O relatório da sindicância conterá descrição 
articulada dos fatos e proposta objetiva ante as ocorrências 
verificadas, recomendando o arquivamento do feito ou a 
abertura do inquérito administrativo. 

Parágrafo único. Quando recomendar abertura do inquérito 
administrativo, o relatório apontar os dispositivos legais 
infringidos e a autoria do infrator. 

Art. 178. A sindicância deverá estar conclusa dentro de trinta 
dias, prazo prorrogável mediante justificação 
fundamentada. 

Seção IV 

Do Inquérito Administrativo 

Art. 179. Instaura-se inquérito administrativo quando a falta 
disciplinar, por sua gravidade ou natureza, possa determinar 
a aplicação das penas de suspensão, por mais de trinta dias, 
demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 

Parágrafo único. No inquérito administrativo é assegurado o 
amplo e irrestrito exercício do direito de defesa. 

Art. 180. Além do Governador, dos Presidentes dos Poderes 
Legislativo, Judiciário, dos Tribunais de Contas e do 
Secretário de Estado, são competentes para determinar a 
instauração do inquérito disciplinar os dirigentes dos órgãos 
diretamente subordinados ao Chefe do poder Executivo e os 
dirigentes de autarquias, respeitadas as atribuições 
estabelecidas em regulamento, regimento interno ou a lei 
orgânica. 

Art. 181. O inquérito administrativo será conduzido por uma 
Comissão, permanente ou especial, composta por cinco 
funcionários estáveis. 

§1º Entre os membros da Comissão, dois, no mínimo, serão 
Bacharéis em Direito. 

§2º A Comissão obedecerá a regimento próprio e o mandato 
de seus membros será de 02 (dois) anos, admitida a 
recondução. 

* Redação dada pela Lei 3.835, de 03.12.12. 

§3º A Comissão procederá a todas as diligências necessárias, 
recorrendo, quando aconselhável, a técnicos ou peritos. 

§4º Os órgãos estaduais responderão com a máxima 
presteza às solicitações da Comissão, devendo comunicar a 
impossibilidade de atendimento, em caso de força maior. 

§5º Terá caráter urgente e prioritário a expedição de 
documentos necessários à instrução do inquérito 
administrativo. 

Art. 182. O inquérito administrativo começará no prazo de 
cinco dias, contados do recebimento dos autos pela 
Comissão, e terminará no prazo de noventa dias. 

Parágrafo único. O prazo para conclusão do inquérito poderá 
ser prorrogado, mediante justificação fundamentada e a 
juízo da autoridade competente. 

Art. 183. Recebidos os autos, a Comissão formalizará o 
indiciamento do funcionário, apontando o dispositivo legal 
infringido. 

§1º A citação será pessoal e contará com a transcrição do 
indiciamento, bem como data, hora e local marcados para o 
interrogatório. 

§2º Não sendo encontrado o indiciado, ou ignorando-se o 
seu paradeiro, a citação será feita por editais, publicados no 
órgão oficial, durante três dias consecutivos. 

§3º Se o indiciado não comparecer, será decretada a sua 
revelia e designado um defensor dativo, de preferência 
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Bacharel em Direito, ou funcionário da mesma classe e 
categoria, para a promoção da defesa. 

Art. 184. Nenhum funcionário será processado sem 
assistência de defensor habilitado. 

Parágrafo único. Se o funcionário não constituir advogado, 
ser-lhe-á designado um defensor dativo, na forma do 
disposto no artigo anterior. 

Art. 185. O indiciado estará presente a todas as diligências 
do inquérito e poderá intervir em qualquer ato da Comissão. 

Art. 186. Para todas as provas e diligências será intimada a 
defesa, com antecedência mínima de quarenta e oito horas. 

Art. 187. Realizadas as provas da Comissão, a defesa será 
intimada para apresentar, em três dias, as provas que 
pretende produzir. 

Art. 188. Encerrada a instrução, dar-se-á vista ao defensor 
para apresentação, por escrito e no prazo de dez dias, das 
razões de defesa do indiciado. 

§1º Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum de 
vinte dias. 

§2º O prazo de defesa será prorrogado pelo dobro, para 
diligências reputadas imprescindíveis. 

§3º Compete ao Presidente da Comissão indeferir, mediante 
despacho fundamentado, as diligências de caráter 
procrastinatório ou manifestadamente desnecessárias. 

Art. 189. As certidões de repartições públicas, necessárias à 
defesa, serão fornecidas sem qualquer ônus, a requerimento 
do defensor, dirigido ao Presidente da Comissão. 

Art. 190. Produzida a defesa escrita, a Comissão apresentará 
o relatório no prazo de dez dias. 

Art. 191. No relatório da Comissão serão apresentadas, em 
relação a cada indiciado, as irregularidades imputadas, as 
provas colhidas e as razões da defesa, justificando-se, com 
fundamento objetivo, a absolvição ou punição, e indicando-
se neste caso, a pena cabível e seu embasamento legal. 

Parágrafo único. A comissão poderá sugerir outras medidas 
que se fizerem necessárias à defesa do interesse público. 

Art. 192. Recebidos os autos com o relatório, a autoridade 
competente proferirá a decisão por despacho 
fundamentado. 

Art. 193. O funcionário só poderá requerer exoneração após 
a conclusão do processo disciplinar, e se reconhecida a sua 
inocência. 

Art. 194. As decisões serão publicados no Diário Oficial, 
dentro do prazo de oito dias, a contar da data do despacho 
final. 

Art. 195. Quando ao funcionário se imputar crime praticado 
na esfera administrativa, a autoridade que determinou a 

instauração do inquérito administrativo providenciará para 
se instaurar, simultaneamente, o inquérito policial. 

CAPÍTULO VIII 

Da Revisão do Processo 

Art. 196. A qualquer tempo poderá ser requerida a revisão 
do processo administrativo de que haja resultado pena 
disciplinar, quando forem aduzidos fatos ou circunstâncias 
suscetíveis de justificar a inocência do punido. 

§1º Não constitui fundamento para revisão a simples 
alegação de injustiça da penalidade. 

§2º A revisão não autoriza a agravação da pena. 

§3º Ocorrendo o falecimento do punido, o pedido de revisão 
poderá ser formulado pelo cônjuge ou parente até segundo 
grau. 

Art. 197. A revisão processar-se-á apensa ao processo 
original. 

Art. 198. O pedido da revisão será dirigido à autoridade que 
tiver proferido a decisão. 

§1º A revisão será realizada por uma Comissão composta de 
três funcionários estáveis, de categoria igual ou superior à do 
punido. 

§2º Estarão impedidos de integrar a Comissão revisora os 
funcionários que constituíram a Comissão que concluiu pela 
aplicação da penalidade ao requerente. 

Art. 199. Conclusos os trabalhos da Comissão em prazo não 
excedente a sessenta dias, será o Processo, com o respectivo 
relatório, encaminhado à autoridade competente para 
julgamento. 

Parágrafo único. Caberá, entretanto, aos Chefes dos Poderes 
o julgamento, quando do processo revisto houver resultado 
pena de demissão, cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade. 

Art. 200. Julgada procedente a revisão, a autoridade 
competente determinará a redução ou a anulação da pena. 

Parágrafo único. A decisão será sempre fundamentada e 
publicada no órgão oficial do Estado. 

Art. 201. Aplicam-se ao processo de revisão, no que 
couberem, as disposições concernentes ao processo 
disciplinar. 

TÍTULO VI 

Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 202. O Dia do Funcionário Público será comemorado a 
28 de outubro. 

Art. 203. Salvo disposição em contrário, a contagem do 
tempo e dos prazos previstos neste Estatuto será feita em 
dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o 
do seu término. 
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Parágrafo único. Considerar-se-á prorrogado o prazo até o 
primeiro dia útil, se o término coincidir com sábado, 
domingo feriado ou dia em que não haja expediente, ou este 
não prossiga até a hora normal do encerramento. 

Art. 204. São isentos de quaisquer tributos as certidões e 
outros documentos relacionados com o serviço público e de 
interesse do funcionário. 

Art. 205. O Governador determinará o número de horas 
diárias de trabalho das várias categorias de funcionários nas 
repartições estaduais. 

Parágrafo único. Em se tratando de funcionário dos Poderes 
Legislativo e Judiciário, a providência de que trata este artigo 
constará de regulamento administrativo. 

Art. 206. Nos dias úteis somente por decreto do Governador 
deixarão de funcionar as repartições públicas estaduais ou 
será suspenso o expediente. 

Art. 207. Os atos de provimento de cargos públicos, das 
designações para funções gratificadas, bem como todos os 
demais relativos a direitos, vantagens, concessões e licenças, 
só produzirão efeitos após publicados no órgão oficial. 

Art. 208. Para os efeitos desta Lei, e quando nela não 
definida, é considerada pessoa da família do funcionário 
quem viva às suas expensas e conste de seu assentamento 
individual. 

Art. 209. Para fins de percepção dos benefícios previstos na 
legislação, obrigatoriamente são contribuintes da 
previdência social do Estado os funcionários regidos por este 
Estatuto, ressalvados os ocupantes de cargo em comissão 
vinculados a outro sistema previdenciário público. 

Art. 210. (Revogado) 

* Revogado  pela LC 30, de 27.12.01. 

Art. 211. O Poder Executivo expedirá os atos 
complementares necessários à plena execução das 
disposições da presente Lei. 

Art. 212. Ficam Revogado s o artigo 12 da Lei nº 1.221, de 
30.12.1976, a Lei nº 701, de 30.12.1967, com suas 
alterações, e demais disposições em contrário. 

Art. 213. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
e terá efeitos a partir de 28 de outubro de 1986. 

LEI	Nº	3.226/2008		
Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos 
Servidores e Serventuários dos Órgãos do Poder Judiciário 
do Estado do Amazonas. Estabelece as diretrizes básicas 
para a administração de pessoal, introduz modificações nas 
normas anteriores e dá outras providências 

CAPÍTULO I 

Dos Princípios Norteadores 

Art. 1º - O Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Órgãos do 
Poder Judiciário do Estado do Amazonas adota como 
princípios norteadores:  

I - a qualidade, a produtividade e a profissionalização dos 
serviços públicos prestados pelos órgãos do Poder Judiciário 
do Estado do Amazonas;  

II - a valorização do servidor da justiça;  

III - a valorização profissional por meio do programa de 
aperfeiçoamento profissional;  

IV - o crescimento funcional baseado no mérito próprio, 
mediante a adoção do sistema de avaliação de desempenho;  

V - o quantitativo restrito às reais necessidades da estrutura 
organizacional;  

VI - os vencimentos compatíveis com as funções. 

CAPÍTULO III 

Da Estrutura do Plano de Cargos, Carreira e Salários 

Art. 3º - O Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do 
Amazonas é constituído de CARGOS DE PROVIMENTO 
EFETIVO, estruturados em grupos organizacionais; CARGOS 
DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, reunindo os CARGOS 
COMISSIONADOS; FUNÇÕES GRATIFICADAS; CARGOS EM 
EXTINÇÃO, compreendendo os cargos de qualquer natureza, 
sem correspondência no novo quadro, que serão extintos à 
medida que vagarem.  

Seção I 

Dos Cargos de Provimento Efetivo 

Art. 4º - Os cargos de provimento efetivo compreendem as 
atividades auxiliares, administrativas, judiciárias e técnicas, 
dispostos nos quadros Anexos II e III, com estrutura de 
vencimento básico constante da tabela anexa I, 
correspondendo às seguintes carreiras:  

I - Carreira de Nível Básico - CNB, compreendendo os cargos 
cujas atribuições sejam de natureza auxiliar, natureza 
operacional e de apoio administrativo, exigindo escolaridade 
ou formação profissionalizante em nível de ensino 
fundamental completo;  

II - Carreira de Nível Médio - CNM, compreendendo os cargos 
cujas atribuições são de natureza técnico-administrativa e de 
apoio judiciário, exigindo escolaridade ou formação 
profissionalizante em nível médio completo;  

III - Carreira de Nível Superior - CNS, reunindo os cargos cujas 
atribuições são de natureza técnica e jurisdicional, exigindo 
execução de tarefas de elevado grau de complexidade, 
formação universitária completa, com graduação e, se for o 
caso, registro no conselho de classe ou orgão competente.  

§ 1º - Para os cargos de Motorista, será exigido experiência 
mínima de 03 (três) anos no exercício da função, conforme 
categoria de habilitação.  
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§ 2º - Para o provimento do cargo de Auxiliar de 
Enfermagem, será exigida habilitação específica comprovada 
mediante apresentação de certificado expedido por 
instituição competente reconhecida por órgão oficial. 

Art. 5º - Os cargos de provimento efetivo que integram os 
grupos ocupacionais referidos no artigo anterior são 
passíveis de movimentação dentro dos padrões de classes e 
níveis estabelecidos no quadro Anexo IV da presente lei.  

Art. 6º - Os cargos de provimento efetivo que integram os 
grupos ocupacionais referidos no artigo anterior estão 
estruturados em cargos de carreira e cargos isolados.  

§ 1º - São cargos de carreira passíveis de movimentação 
dentro do quadro de provimento efetivo:  

I - Auxiliar Judiciário, Agente Judiciário, Assistente Judiciário, 
Técnico Judiciário Auxiliar, Analista Judiciário I;  

II - Auxiliar de Proteção, Agente de Proteção;  

III - Digitador, Programador.  

§ 2° - São cargos isolados todos os demais cargos efetivos 
não referidos no parágrafo anterior.  

Art. 7º - Ficam criados, no Quadro de Pessoal do Tribunal de 
Justiça do Estado do Amazonas, os cargos de Piloto de 
Aeronave e Prático de Barco. 

*Extinto o cargo de Prático de Barco pela Lei 4107 de 
19/12/2014 

§ 1.º Para o cargo de Piloto de Aeronave será exigida 
escolaridade de ensino médio completo, com experiência 
comprovada de, no mínimo, 3.500 (três mil e quinhentas) 
horas de vôo em avião, sendo, no mínimo, 2.500 (duas mil e 
quinhentas) horas em comando, que poderão ser 
comprovadas por Caderneta Individual de Vôo (CIV), com 
horas reconhecidas pelo DAC, Declaração emitida pelo DAC 
e Certificado de Capacidade Física (CCF) de 2.ª Classe, válido, 
expedido pela Aeronáutica.  

§ 2º - Para o cargo de Prático de Barco será exigida 
escolaridade de ensino médio completo, com habilitação 
profissional em curso específico para a categoria funcional e 
experiência mínima de 03 (três) anos no exercício da função 
na região Amazônica.  

Seção II 

Dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas 

Art. 8.º Integram os Quadros de Pessoal dos Órgãos do Poder 
Judiciário do Estado do Amazonas, os Cargos de Provimento 
em Comissão, caracterizados pelo conjunto de funções 
referentes às atribuições específicas de Direção e 
Assessoramento Superior PJ-DAS, escalonadas de I a II, e 
Direção e Assessoramento Intermediário PJ-DAI, escalonado 
no nível I, classificados de acordo com os quadros Anexos V 
e VI desta Lei, sendo seus ocupantes passíveis de nomeação 
e exoneração ad nutum.  

§ 1.º Os cargos comissionados terão sua ocupação em 50% 
(cinquenta por cento) por servidores de carreira do quadro 
efetivo dos órgãos do Poder Judiciário do Amazonas, 
observados os requisitos de escolaridade exigidos nesta Lei. 

§ 2.º Nos casos das funções gratificadas de Assessor de 
Magistrados e dos cargos comissionados de Diretor de 
Secretaria das Varas ordinárias comuns, ficam restritos a sua 
ocupação, exclusivamente aos servidores efetivos, indicados 
pelo Juiz Títular da Vara e submetidos à aprovação da 
Presidência do Tribunal de Justiça.  

§ 3.º As funções gratificadas, constantes do quadro Anexo VII 
ficam restritas a sua nomeação exclusivamente aos 
servidores de carreira do quadro efetivo dos órgãos do Poder 
Judiciário do Estado do Amazonas, obedecendo ao critério 
de escolaridade.  

Art. 9.º Para os cargos de provimento em comissão e função 
gratificada serão exigidos os critérios de escolaridade 
mínima, conforme consta nos quadros Anexos V , VI e VII.  

Art. 10. A nomeação para o exercício de qualquer um dos 
cargos de provimento em comissão obedecerá ao critério de 
antigüidade e merecimento, além do critério de 
escolaridade, do princípio da suficiência, mediante avaliação 
interna e, posteriormente, ato do Presidente do Tribunal de 
Justiça.  

Art. 11. Ficam criadas as funções gratificadas, símbolo GFS-2, 
de Gerências de Psicologia Forense e Serviço Social Forense 
das Varas dos Juizados Especiais da Infância e da Juventude 
Cível e Infracional, da Vara Especializada da Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da Vara Especializada 
em Medidas e Penas Alternativas, do Núcleo de Conciliação 
das Varas de Família e dos Fóruns, conforme quadro Anexo 
VII. Parágrafo único. As unidades responsáveis pela execução 
de serviços técnicos em áreas especializadas serão chefiadas 
por profissionais graduados na área respectiva.  

Art. 12 - A nomeação para o cargo comissionado de 
Coordenador da Central de Mandados será provida por 
Bacharel, definida a sua ocupação exclusivamente por 
servidor efetivo, o qual será supervisionado por um 
magistrado designado pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça.  

Art. 13 - É absolutamente vedada a nomeação ou designação 
para o exercício do cargo em comissão ou função de 
confiança, no âmbito do quadro de pessoal administrativo 
dos Órgãos do Poder Judiciário do Estado do Amazonas, de 
parentes de membros da magistratura até o 3º grau, 
consangüíneos, parentes de servidores ocupantes de cargo 
comissionado ou afins, salvo se for servidor efetivo e 
preencher os requisitos de escolaridade.  

Art. 14 - O servidor em estágio probatório poderá exercer 
quaisquer cargos em comissão ou funções de direção, chefia 
ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e 
somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para 
ocupar Cargo de Natureza Especial ou equivalente.  
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§ 1º - Na hipótese do caput, o servidor continuará a ser 
avaliado onde efetivamente tiver exercício, observado o 
disposto no parágrafo seguinte.  

§ 2º - Cessando a designação para os cargos mencionados no 
caput e restando ainda período a ser avaliado, o servidor 
retornará ao órgão de origem para completar o estágio 
probatório.  

Seção III  

Dos Cargos em Extinção  

Art. 15. Os cargos em extinção reúnem os cargos de qualquer 
natureza, cujas funções não têm correspondência no quadro 
constante do plano, e serão extintos à medida que vagarem, 
assegurados aos seus ocupantes todos os direitos e 
vantagens inerentes ao respectivo cargo.  

Parágrafo único. Os cargos em extinção passam a constituir 
o quadro especial, objeto do Anexo VIII desta lei. 

CAPÍTULO VII  

Da Remuneração e das Gratificações  

Seção I  

Dos Vencimentos e da Remuneração  

Art. 23. A política de atualização e aumento de vencimentos 
dos titulares de cargos de carreira de provimento efetivo dos 
órgãos do Poder Judiciário do Estado do Amazonas terá 
como referência o dia 1.º de janeiro de cada ano como data-
base para reajuste dos vencimentos dos servidores, com 
vistas à reposição de perdas, considerando o orçamento 
autorizado pelo Tribunal de Justiça de cada exercício 
financeiro e os parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Art. 24. O vencimento dos titulares de cargos de provimento 
efetivo terá como base os níveis e referências salariais 
estabelecidos na tabela constante do Anexo I desta lei.  

Parágrafo único. O vencimento de que trata este artigo 
atribui a cada categoria, 6 (seis) classes – A, B, C, D, E e F e, a 
cada classe, 3 (três) referências – I, II e III, de modo a 
assegurar a elevação funcional e salarial do servidor.  

Art. 25. O valor da representação dos titulares de cargos de 
provimento em comissão corresponde ao constante da 
tabela Anexa II desta lei. 

Art. 26. Aos servidores do Poder Judiciário são asseguradas 
as seguintes gratificações:  

I - Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ, para os cargos 
titulares de provimento efetivo dos grupos ocupacionais I a 
V, e cargos comissionados PJ-DAS, PJ-DAI, PJ-AG, PJ-AJEF, 
GFS-2 e GFO-3. Desde que autorizado pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça, mediante portaria, fará jus a esta 
gratificação o servidor que, por necessidade do serviço, 
trabalhe além das 06 (seis) horas regulamentares 
determinadas em lei;  

II - Gratificação de Função, símbolo GF-1: corresponde ao 
exercício de funções de Assistente de Diretor de Secretaria, 
Coordenador e Secretário, equivalente à Tabela Anexa III.  

§ 1º - A Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ, referida no 
inciso I, ressalvadas as situações de 06 (seis) meses de 
carência para completar determinadas vantagens 
asseguradas em lei, terá como base de cálculo o equivalente 
a 20% (vinte por cento) sobre o valor do vencimento básico.  

§ 2º - A designação para o exercício de função gratificada, 
objeto do inciso II, recairá exclusivamente em servidores do 
quadro efetivo do próprio Órgão, com o mínimo de 12 (doze) 
meses de experiência idêntica ou afim e escolaridade 
mínima de ensino médio. 

III - Gratificação de Função, símbolo GF-2: corresponde ao 
exercício de funções de Assistente de Agendamento 
(distribuição processual), Assistente de Ajuizamento 
(distribuição processual) e Assistente de Distribuição 
Processual. 

Art. 27 - É vedada, a qualquer título, a percepção cumulativa 
de gratificação que tenha o mesmo fato gerador.  

Art. 28 - Os vencimentos básicos dos cargos de carreira de 
provimento efetivo são os constantes da tabela Anexa I. 

Art. 29 - O servidor efetivo pertencente ao quadro dos 
Órgãos do Poder Judiciário do Estado do Amazonas, 
nomeado para ocupar cargo comissionado, poderá optar 
pela remuneração do cargo em comissão prevista nesta lei 
de que trata a tabela Anexa II 

Parágrafo único. O servidor efetivo pertencente ao quadro 
dos Órgãos do Poder Judiciário do Estado do Amazonas, 
nomeado para ocupar o cargo comissionado de Secretário-
Geral (PJ-DAS I), poderá optar pela remuneração de seu 
cargo efetivo, acrescida de 65% (sessenta e cinco por cento) 
da representação do respectivo cargo em comissão prevista 
nesta Lei de que trata a Tabela Anexa II. 

Art. 30 - O servidor público não pertencente ao quadro dos 
Órgãos do Poder Judiciário do Estado do Amazonas, para 
ocupar cargo em comissão previsto nesta lei, perceberá 
somente, a título de representação, a remuneração fixada na 
tabela Anexa II, no quadrante valor para cargos em 
comissão.  

Art. 31 - Aplica-se aos titulares de cargos efetivos em 
extinção a mesma remuneração disciplinada na tabela Anexa 
I e, que couber, no caso de opção da tabela Anexa II, 
ressalvado o disposto no artigo 49 desta lei. 

LEI	COMPLEMENTAR	Nº	17/1997		
Dispõe sobre a Divisão e a Organização judiciária do Estado 
do Amazonas, bem como sobre o Regime Jurídico da 
Magistratura e a Organização dos Serviços Auxiliares da 
Justiça. 
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TÍTULO I 

Da Organização da Justiça 

CAPÍTULO I 

Dos Órgãos do Poder Judiciário 

Art. 2º A administração da Justiça compete ao Poder 
Judiciário, pelos seus órgãos, com a colaboração dos serviços 
auxiliares judiciais.  

Art. 3º São órgãos do Poder Judiciário:  

I – Tribunal de Justiça;  

II – Tribunais do Júri;  

III – Juízes de Direito;  

IV – Juízes Substitutos de Carreira;  

V – Conselhos de Justiça e Auditoria Militar;  

VI – Juizados Especiais Cíveis e Criminais;  

VII – Juizado da Infância e da Adolescência;  

VIII – Juizados de Paz.  

§1º Mediante disposição legal, poderão ser criados outros 
órgãos na estrutura do Poder Judiciário.  (Parágrafo 
renumerado de único para 1º, pela LC n. 35, de 13.09.04). 

§2º Sempre que necessário à adequada prestação 
jurisdicional e sem importar aumento de despesa, o Plenário 
do Tribunal de Justiça, mediante Resolução, fixará a 
distribuição de competência dos órgãos previstos neste 
artigo, podendo promover a sua redenominação e a 
redistribuição dos feitos em curso nas Comarcas, Juízos e 
Juizados.  (Parágrafo acrescido pela LC n. 35, de 13.09.04. 
Art. 4º Para assegurar o cumprimento e a execução dos seus 
atos e decisões, poderão os órgãos do Poder Judiciário 
requisitar o auxílio da força pública, devendo a autoridade a 
quem for dirigido o pedido prestá-lo, sem inquirir do 
fundamento da requisição, sob pena de responder por crime 
de desobediência). 

CAPÍTULO II 

Da Composição da Divisão Judiciária 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

Art. 5º A divisão judiciária compreende a criação, a alteração 
e a extinção de unidades judiciárias, sua classificação e 
agrupamento.  

Art. 6.º Para fins de administração do Poder Judiciário, o 
Estado do Amazonas tem como unidades judiciárias 
Comarcas, Termos Judiciários, e Distritos, criados e 
instalados na forma desta Lei Complementar.  

Parágrafo único. O Tribunal de Justiça, por Resolução, 
poderá agrupar as unidades judiciárias para otimizar a 
prestação jurisdicional.  (O quadro anexo a que se refere o 

dispositivo não consta da publicação oficial. As Comarcas 
existentes estão relacionadas no art. 430). 

Art. 7º A Secretaria Geral do Tribunal de Justiça manterá 
registro de todas as Comarcas, Termos e Distritos com a 
indicação da extensão territorial, número de habitantes, 
número de eleitores, distância em relação à Capital e cidades 
vizinhas, vias de comunicação, receita tributária, números e 
espécies de feitos distribuídos e julgados em cada ano. 

Seção II 

Das Comarcas  

Subseção I  

Da Classificação  

Art. 8º As Comarcas classificam-se em duas entrâncias:  

I – Primeira Entrância – Interior do Estado;  

II – Segunda Entrância – Capital do Estado.  

LEI COMPLEMENTAR N. 68/2009 

Art. 6º - As Comarcas Judiciárias do Estado do Amazonas são 
classificadas em duas entrâncias denominadas de entrância 
inicial e entrância final. 

Art. 7º - Fica classificada em entrância final a Comarca de 
Manaus. 

Art. 8º - São classificadas em entrância inicial as seguintes 
Comarcas: (NR: demais comarcas do Estado) 

Subseção II 

Da Sede  

Art. 9º Todos os Municípios do Estado são sedes de 
Comarcas, e aqueles Municípios que forem criados, após a 
vigência desta Lei dependerão, para a implantação da 
Comarca, do cumprimento dos requisitos estabelecidos 
nesta Lei, mediante apuração pelo Tribunal de Justiça.  

• Os requisitos mínimos, do ponto de vista estrutural, estão 
previstos no art. 10, caput. Parágrafo único. A Comarca ainda 
não implantada constitui Termo Judiciário, na forma do art. 
13, deste Código.  

Subseção III 

Da Implantação e Instalação 

Art. 10. Para a implantação e a instalação de Comarcas, o 
Tribunal de Justiça verificará se a sede do Município, 
candidato a Comarca, possui prédio destinado ao Fórum 
local, com dependência para gabinete do Juiz, sala de 
audiências; sala para o Ministério Público; sala para 
Defensores Públicos, dependência para o Cartório, inclusive 
o Cartório eleitoral, além de outras necessárias aos serviços 
judiciais e, ainda, casas para a residência do Juiz, do 
Promotor de Justiça; e cadeia pública, todos a integrar o 
domínio do Estado.  
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§1º Satisfeitos os requisitos referidos no caput deste artigo, 
o Tribunal de Justiça, mediante ato, fará a declaração de 
implantação da Comarca e diligenciará o provimento dos 
cargos de Juiz, Escrivão ou Diretor de Secretaria de Vara, 
Oficial de Justiça-Avaliador, e demais auxiliares, conforme 
dispõe esta Lei, em número necessário à execução dos 
serviços judiciais.  

§2º A Comarca será instalada pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça ou outra autoridade judiciária por ele designada, 
lavrando-se ata.  

§3º Da ata de instalação da Comarca serão extraídas oito 
cópias que serão endereçadas, respectivamente, à Imprensa 
Oficial, para fim de publicação, ao Tribunal de Justiça, ao 
Tribunal Regional Eleitoral, à Secretaria de Justiça do Estado; 
à Procuradoria-Geral de Justiça; à Defensoria Pública; à 
Seccional da Ordem dos Advogados e ao Arquivo Público.  

Art. 11. Instalada a Comarca, os feitos em tramitação na 
Comarca de origem, que já estiverem instruídos, serão 
julgados pelo seu titular, remetendo-se à nova Comarca os 
que dependerem de instrução.  

Subseção IV 

Do Rebaixamento  

Art. 12. A Comarca poderá ser rebaixada à condição de 
Termo, em caso de regressão ou extinção das condições 
necessárias e essenciais para o seu funcionamento, previsto 
no art. 10 desta Lei, mediante decisão da maioria dos 
membros do Tribunal, que definirá o aproveitamento dos 
serventuários alocados na Comarca rebaixada.  

Parágrafo único. O rebaixamento dar-se-á quando a maioria 
dos Membros do Tribunal se convencer de que o número de 
litígios não mais justifica a permanência da Comarca.  

Seção III 

Dos Termos Judiciários  

Art. 13. O Município cuja Comarca ainda não estiver 
implantada constituirá Termo Judiciário, permanecendo, 
enquanto nessa condição, vinculado à Comarca com sede 
mais próxima.  

Parágrafo único. Os serviços judiciais dos Termos Judiciários 
ficam afetos ao Juízo da Comarca à qual estão vinculados.  

Seção IV 

Dos Distritos Judiciários  

Art. 14. O Distrito Judiciário constitui unidade do Termo 
Judiciário e terá, pelo menos, um ofício de registro civil de 
pessoas naturais e um Juizado de Paz. 

§1º A instalação do Distrito dar-se-á com a posse do Oficial 
do Registro Civil de Pessoas Naturais.  

§2º O cargo de Oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais 
será provido mediante concurso público de provas, 

elaborado na conformidade de ato regulamentar baixado 
pelo Tribunal de Justiça.  

§3º O cargo de Juiz de Paz só será exercido no Distrito 
Judiciário ao qual estiver vinculado.  

CAPÍTULO III  

Da Justiça de Segunda Instância  

Seção I  

Do Tribunal de Justiça, sua Composição e Alteração  

Art. 15. A Justiça de Segunda Instância é constituída pelo 
Tribunal de Justiça.  

Art. 16. O Tribunal de Justiça tem sede na Capital do Estado, 
jurisdição em todo o território do Estado, e compõe-se de 
número de Desembargadores, fixado no art. 430 desta Lei.  

§1º Ao Tribunal é atribuído o tratamento de “Egrégio”, e aos 
seus membros o de “Excelência”, com o título de 
“Desembargador”.  

§2º O Tribunal possui órgãos julgadores, órgãos diretivos e, 
como integrante de sua estrutura administrativa, a Escola 
Superior da Magistratura do Estado do Amazonas.  

Art. 17. Dependerá de proposta do Tribunal de Justiça a 
alteração numérica dos seus membros, sempre que o total 
de processos, distribuídos e julgados no ano anterior, 
superar trezentos feitos por Juiz.  

§1º Se o total de processos distribuídos ao Tribunal de 
Justiça, durante o ano anterior, superar o índice de 
seiscentos feitos por Juiz e não for proposto o aumento do 
número de Desembargadores, o acúmulo de serviço não 
excluirá a aplicação das sanções previstas em Lei.  

§2º Para efeito do cálculo referido no §1º deste artigo, não 
serão computados os membros do Tribunal que, pelo 
exercício dos cargos de Presidente e Corregedor-Geral da 
Justiça, não integrarem as Câmaras Reunidas ou Isoladas.  

Seção IV 

Da Corregedoria-Geral da Justiça 

Subseção I 

Da Organização 

Art. 72. Corregedoria-Geral da Justiça, órgão de fiscalização, 
disciplina e orientação administrativa, com jurisdição em 
todo o território do Estado do Amazonas, será exercida por 
um Desembargador com o título de Corregedor-Geral da 
Justiça, e estruturada de acordo com o quadro constante do 
Anexo I desta Lei, cujas funções serão definidas no 
Regimento Interno da Corregedoria. (Não existe, na 
publicação oficial, o Anexo I mencionado pelo art. 72). 

§1º O Corregedor-Geral da Justiça, em suas faltas e 
impedimentos, será substituído pelo Desembargador que se 
lhe seguir na ordem da antiguidade. 
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§2º A Corregedoria elaborará seu Regimento Interno que 
será submetido à aprovação do Conselho da Magistratura. 

Art. 73. O Corregedor-Geral da Justiça será auxiliado por três 
Juízes de Direito, com o título de Juiz Corregedor-Auxiliar, 
por ele indicados, e designados pelo Presidente do Tribunal. 

§1º Os Corregedores-Auxiliares servirão pelo tempo 
correspondente ao mandato do Corregedor-Geral que os 
indicar. 

§2º Os Corregedores-Auxiliares servirão em regime de 
tempo integral, ficando liberados de suas funções judicantes; 

§3º Concluído o mandato, os Corregedores-Auxiliares 
voltarão às suas funções judicantes, ocupando as suas 
respectivas Varas. 

Subseção II 

Das Atribuições 

Art. 74. São atribuições do Corregedor-Geral da Justiça, além 
da inspeção e correição permanentes dos serviços 
judiciários: 

I – integrar o Conselho da Magistratura; 

II – tomar parte das deliberações do Tribunal Pleno; 

III – efetuar, anualmente, nas Comarcas, Distritos ou Varas, 
correição geral, ordinária, sem prejuízo das correições 
extraordinárias, gerais ou parciais, que entenda fazer ou haja 
de realizar por determinação do Conselho da Magistratura, 
Tribunal Pleno ou Câmaras; 

IV – efetuar inspeções, pessoalmente, ou através de 
Corregedor Auxiliar, em Comarcas, Distritos e Varas, por 
determinação própria, do Tribunal, ou de suas Câmaras, ou 
do Conselho da Magistratura; 

V – proceder, por determinação do Tribunal, ou suas 
Câmaras Criminais, correição extraordinária em prisões, 
sempre que, em processo de habeas corpus, houver indícios 
veementes de ocultação ou remoção de presos, com o 
intuito de ser burlada a ordem ou dificultada sua execução; 

VI – receber, processar e decidir as reclamações contra 
serventuários de justiça, na forma prevista neste Código, 
impondo-lhes penas disciplinares; 

VII – delegar aos Juízes Corregedores Auxiliares, quando 
assim o entender, poderes para proceder à correição quando 
não versar sobre ato de Juiz; 

VIII – instaurar, ex officio, ou mediante reclamação de 
qualquer autoridade judiciária ou de membro do Ministério 
Público, inquérito administrativo para apuração de falta 
grave ou invalidez de servidores de justiça, remetendo o 
processo ao Tribunal; 

IX – verificar e determinar as providências que julgar 
convenientes, para imediata cessação das irregularidades 
que encontrar: 

a) se os títulos de nomeação dos Juízes e servidores da 
Justiça se revestem das formalidades legais; 

b) se os Juízes violaram as normas estabelecidas neste 
Código; 

c) se os servidores da Justiça observam o Regimento de 
Custas; se servem com presteza e urbanidade as partes ou se 
retardam, indevidamente, atos de ofício; se têm todos os 
livros ordenados, na forma da Lei; se cumprem seus deveres 
funcionais com perfeita exação; 

d) se consta a prática de erros ou abusos que devam ser 
emendados, evitados ou punidos, no interesse e na defesa 
do prestígio da Justiça; 

e) se todos os atos relativos à posse, concessão de férias, 
licenças ou consequente substituição dos servidores da 
Justiça, exceto os do Tribunal, são regulares; 

f) se os autos cíveis ou criminais, findos ou pendentes, 
apresentam erros, irregularidades ou omissões, 
promovendo-lhes o suprimento, se possível; 

g) se as custas estão cotadas, ordenando a restituição das 
custas cobradas indevida ou excessivamente. 

X – providenciar, ex officio, ou a requerimento, sobre o 
retardamento na tramitação do processo; 

XI – apreciar, nos cartórios, a disposição do arquivo, as 
condições de higiene e a ordem dos trabalhos dando aos 
serventuários as instruções que forem convenientes; 

XII – verificar se os Oficiais de Registro Civil criam 
dificuldades aos nubentes, impondolhes exigências ilegais; 

XIII – rever as contas dos tutores e curadores; 

XIV – assinar prazo dentro do qual, com a cominação da pena 
disciplinar, devem ser: 

a) destituídos os tutores e curadores inidôneos ou 
ilegalmente nomeados, ou que não tiverem hipoteca 
legalmente inscrita; 

b) iniciados os inventários ainda não começados ou 
reativados os que estiverem parados; 

XV – averiguar e providenciar: 

a) sobre arrecadação de tributos devidos em autos, livros ou 
papéis submetidos à correição; 

b) sobre o que se relaciona com os direitos dos menores 
abandonados ou órfãos; 

c) sobre arrecadação e inventário de bens ausentes e de 
herança jacente. 

XVI – impor penas disciplinares; 

XVII – opinar, perante o Tribunal Pleno e o Conselho da 
Magistratura: 

a) nos processos de remoção e opção de Juízes; 
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b) nos processos de permuta e reversão de Juízes; 

c) nos processos de habilitação dos candidatos a Juiz; 

d) nos processos de concursos para provimento dos cargos 
de serventuários da Justiça. 

XVIII – apresentar, ao Tribunal, os relatórios anuais 
remetidos pelos Juízes e organizar as estatísticas respectivas; 

XIX – instaurar processos de abandono de cargo dos 
serventuários de Justiça; 

XX – opinar sobre pedido de remoção ou promoção de titular 
de ofício de Justiça; 

XXI – marcar prazo, para serem expedidas certidões a cargo 
da Corregedoria e dos Ofícios de Justiça; 

XXII - receber e conhecer das reclamações contra os serviços 
auxiliares da justiça, serventias e órgãos prestadores de 
serviços notariais e de registro que atuem por delegação do 
Poder Público Estadual ou oficializados, sem prejuízo da 
competência disciplinar e correcional dos Juízes de Direito de 
1.ª Entrância, corregedores permanentes, podendo avocar 
processos disciplinares em curso, e aplicar sanções 
administrativas, assegurada a ampla defesa. 

XXIII – propor ao Tribunal declaração de regime de exceção 
de qualquer Comarca; 

XXIV – baixar provimentos e instruções necessários ao bom 
funcionamento da Justiça, na esfera de sua competência; 

XXV – visitar as cadeias públicas, ou estabelecimentos 
penais, adotando medidas de sua competência, concedendo 
habeas corpus, se for o caso; 

XXVI – levar ao conhecimento das autoridades constituídas 
faltas imputáveis às autoridades policiais; 

XXVII – fiscalizar o cumprimento da Lei referente ao 
recolhimento do percentual cabível à Associação dos 
Magistrados do Amazonas, à Associação Amazonense do 
Ministério Público, nos processos em que funcionar, ao 
Fundo Especial da Defensoria Pública, e ao Fundo de 
Reaparelhamento do Poder Judiciário; (ADI 2.211-3/AM. As 
destinação de parte das custas judiciais para associações de 
classe (Associação dos Magistrados do Amazonas, 
Associação Amazonense do Ministério Público e Caixa de 
Assistência dos Advogados) foi considerada inconstitucional 
pelo STF. DJ 15.03.02, p. 30).  

XXVIII – baixar instrução para redistribuição de processos, 
livros e papéis cartorários, quando necessário; 

XXIX – exercer quaisquer outras atribuições mencionadas em 
Lei, neste Código ou no Regimento Interno. 

Parágrafo único. O Corregedor-Geral de Justiça poderá rever, 
de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares 
de servidores, serventuários e delegatários de serviços 
extrajudiciais julgados há menos de 06 (seis) meses, cujo 
procedimento será estabelecido por Resolução. 

Subseção III 

Das Correições e Suas Formas 

Art. 75. As correições, a cargo da Corregedoria-Geral da 
Justiça, poderão ser gerais ou parciais, e serão realizadas 
pelo Corregedor-Geral ou por quem ele indicar, de iniciativa 
própria ou por determinação do Tribunal de Justiça, do 
Conselho da Magistratura ou a requerimento do Procurador-
Geral de Justiça; 

Art. 76. As correições gerais abrangem os serviços judiciais e 
extrajudiciais de uma Comarca ou de apenas uma Vara, bem 
como de ofícios notariais e de registros. 

§1º As correições gerais serão realizadas na sede da 
Comarca, iniciando, por meio de edital do Corregedor, 
convidando, previamente, as autoridades judiciárias, 
serventuários e servidores de justiça, com a indicação do dia, 
hora e local em que os trabalhos terão começo. 

§2º As autoridades judiciárias e servidores de justiça 
comparecerão com os seus títulos, pondo à disposição do 
Corregedor os autos, livros e papéis sob sua guarda, e 
prestando-lhe as informações de que necessitar. 

§3º Os autos, livros e papéis serão examinados nas 
Secretarias de Varas ou nos Notariados e Ofícios de Registros 
a que pertencerem, exceto quando sob a guarda de Oficiais 
de Registro Civil dos distritos, nas Comarcas do interior, caso 
em que o serviço correcional farse-á no local destinado às 
audiências do Juízo. 

§4º Em todas as correições, obrigatoriamente, será intimado 
para comparecer o Representante do Ministério Público. 

Art. 77. A primeira correição de cada Comarca começará do 
antepenúltimo ano em diante, podendo versar sobre anos 
anteriores, se isso for julgado conveniente pelo 
CorregedorGeral; as seguintes só abrangerão os autos, livros 
e papéis subsequentes à última correição, a respeito da qual 
o Corregedor verificará se foram cumpridos seus 
provimentos e despachos. 

Art. 78. Estão sujeitos às correições gerais: 

I – os processos findos, iniciados no triênio anterior à 
correição, e os pendentes, exceto: 

a) os que estiverem com recursos interpostos, se ainda não 
esgotado o prazo para alegações e remessa; 

b) os conclusos para julgamento, não excedidos os prazos 
legais; 

c) os preparados para o júri, salvo quando não houver sessão 
convocada; 

II – todos os livros que os serventuários de justiça são 
obrigados a possuir, bem como os títulos com que servem os 
seus cargos, empregos e ofícios. 

Art. 79. O Corregedor, nos exames a que proceder, verificará 
se as recomendações baixadas nos autos e livros pelos Juízes 
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locais foram fielmente cumpridas, aplicando, em caso 
negativo, as penas disciplinares cabíveis e promovendo a 
apuração da responsabilidade dos faltosos na hipótese de 
reiterada desobediência a determinações superiores. 

Art. 80. Findos os trabalhos da correição, o Corregedor, na 
presença da autoridade judiciária, membro do Ministério 
Público, serventuários e servidores de justiça convocados, 
dará conhecimento das cotas e despachos proferidos nos 
autos, livros e papéis examinados, fazendo a leitura dos 
provimentos expedidos. Em seguida, determinará a 
lavratura, em livro próprio ou no protocolo de audiências, 
por serventuário designado para secretariar os trabalhos, 
uma ata em que serão especificados as ocorrências da 
correição, os exames feitos, as irregularidades verificadas, as 
cotas e provimentos expedidos e as medidas adotadas no 
sentido da correção e normalização das atividades forenses. 
A referida ata será assinada pelo Corregedor, seus auxiliares, 
autoridades e servidores presentes. 

Parágrafo único. Os provimentos relativos a atos praticados 
pelos Juízes não constarão, especificamente, da ata final, 
sendo-lhes transmitidos, em caráter reservado, pelo 
Corregedor. 

Art. 81. As correições abrangerão também sindicâncias sobre 
o procedimento funcional das autoridades judiciárias e 
serventuários de justiça. 

Art. 82. As cotas escritas pelo Corregedor nos autos, livros e 
papéis, servirão como advertência para as emendas ou 
remissões; os provimentos, para instrução de serventuários 
e servidores e correção de abusos, com ou sem cominação; 
os despachos, para ordenar qualquer sindicância, emenda de 
irregularidade, imposição de sanções disciplinares e 
instauração de processos de responsabilidade. 

Art. 83. A qualquer tempo poderá o Corregedor voltar à sede 
da Comarca ou Vara em que fizer correição, para verificar o 
cumprimento das ordens e provimentos que houver 
expedido. 

Art. 84. Durante a correição, o Corregedor-Geral receberá as 
reclamações e queixas, escritas ou verbais, que lhe forem 
dirigidas por auxiliares da Justiça ou quaisquer pessoas, 
mandando reduzir a termo as que forem formuladas 
verbalmente. 

Parágrafo único. Se a reclamação referir-se ao Juiz, 
promovidas sindicâncias e diligências para apurar os fatos, os 
elementos colhidos devem ser encaminhados ao Conselho 
da Magistratura; se o reclamado for serventuário de justiça, 
e constatada a procedência do reclamo, o Corregedor 
aplicará sanção de advertência ou censura, ou suspensão de 
até quinze dias, determinando o envio dos respectivos 
papéis à autoridade competente, para instauração de 
processo, se for o caso. Da aplicação de sanção cabe recurso, 
dentro de dez dias, para o Conselho da Magistratura. 

Art. 84. O Corregedor-Geral de Justiça, nas correições, 
receberá reclamações e denúncias, identificadas, mandando 

reduzi-las a termo quando for o caso. (Redação deste artigo 
dada pela LC 101, de 13.03.12). 

Parágrafo único. Se da representação resultar pena 
disciplinar aplicada pelo Corregedor-Geral de Justiça, caberá 
recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, para:  

I - o Tribunal Pleno, se a decisão resultar em demissão ou 
perda da delegação;  

II - o Conselho da Magistratura, nas demais penalidades, que 
proferirá decisão final sobre a matéria.  

Art. 85. Verificada a existência de autos e papéis com 
antiguidade superior a trinta anos, determinará o 
Corregedor a sua remessa ao Arquivo Público do Estado. 

Art. 86. Ao Corregedor compete, ainda, quando em 
correição: 

I – examinar a legalidade dos títulos com que servem em seus 
cargos e ofícios todos os serventuários sujeitos à correição; 

II – sindicar de sua conduta funcional, com relação ao 
cumprimento dos deveres, desempenho de atribuições e 
permanência na sede da Comarca, termo ou Distrito 
Judiciário; 

III – fiscalizar o que diz respeito à administração das pessoas 
e bens de órfãos, interditos, ausentes e nascituros; 

IV – fiscalizar a execução dos testamentos e administração 
das fundações; 

V – fiscalizar a execução das leis e regulamentos referentes 
à arrecadação e administração de heranças jacentes; 

VI – fiscalizar a aplicação de leis estaduais ou federais, por 
parte de Tabeliães, na lavratura de escritura e demais 
instrumentos que passarem em suas notas, assim como, por 
parte dos Notários; 

VII – levar ao conhecimento da Ordem dos Advogados, do 
Procurador-Geral de Justiça, do Defensor Público Geral do 
Estado e do Secretário de Estado de Justiça, Segurança 
Pública e Cidadania falta atribuída, respectivamente, a 
advogado, estagiário ou solicitador, do Ministério Público, 
do Defensor Público e autoridade policial. 

VII – verificar ainda: 

a) se existem, na serventia, todos os livros exigidos por Lei; 

b) se os livros existentes estão devidamente autenticados, 
bem encadernados e escriturados; 

c) se os autos , livros e papéis, findos ou em andamento, 
estão bem guardados, conservados e catalogados; 

d) se os depósitos de coisas são seguros e higiênicos; 

e) se nos lugares onde devem permanecer as partes, 
servidores, serventuários, empregados de ofícios notariais e 
registrais, jurados e pessoas judicialmente convocadas, há 
higiene, comodidade, segurança e decência; 
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f) se há servidores atacados de moléstias contagiosas ou 
portadoras de moléstia ou defeito físico que prejudique o 
exercício das respectivas funções; 

g) se os feitos e escrituras são distribuídos e processados na 
forma da Lei; 

h) se há processos parados e se são cumpridos os prazos de 
conclusão; 

i) se são regularmente cobrados emolumentos, taxas e 
outros tributos devidos à União, ao Estado e ao Município; 

j) se as custas são cobradas nos escritos termos do respectivo 
Regimento; 

k) se os Oficiais do Registro Civil processam com regularidade 
os papéis de habilitação ao casamento civil; 

l) se as determinações do Juiz, na marcha dos processos, e as 
do Corregedor, em correições anteriores, foram fielmente 
executadas. 

Art. 87. O Corregedor dará audiência aos presos ou 
internados para receber-lhe as queixas ou reclamações, 
sobre elas providenciando. Duas vezes ao ano, pelo menos, 
visitará os asilos, cadeias, estabelecimentos penitenciários, 
correcionais e de reforma, assim como prisões outras, 
verificando: 

a) se os edifícios e dependências são higiênicos, seguros e 
aparelhados para o fim a que se destinam; 

b) se há pessoas detidas ou internadas ilegalmente, ou de 
modo diverso do prescrito em 

Lei, promovendo acerca de sua soltura. 

c) se as pessoas detidas ou internadas são alimentadas, 
vestidas, abrigadas e tratadas. 

Parágrafo único. Observada a falta de higiene, segurança ou 
aparelhamento, representará ao Tribunal de Justiça para a 
adoção das providências indispensáveis. 

Art. 88. O Corregedor fixará prazo razoável: 

I – para aquisição ou legalização dos livros que faltarem ou 
estiverem irregulares; 

II – para organização de arquivos, tombamento de móveis e 
utensílios; 

III – para a restituição, na forma do art. 30 do Código de 
Processo Civil e do respectivo Regimento, de custas 
indevidas ou excessivas, devidamente atualizadas; 

IV – em geral, para emenda de erros, abusos ou omissões 
verificados. Parágrafo único. Ordenará o Corregedor: 

I – que sejam prestadas, ou reforçadas, as fianças omitidas 
ou insuficientes; 

II – que sejam registrados e inscritos os testamentos e 
tomadas as contas dos tutores, curadores e testamenteiros, 

síndicos, liquidatários, administradores de fundações e mais 
responsáveis; 

III – que sejam nomeados tutores e curadores a menores, 
ausentes, interditos e herança jacente; 

IV – que se proceda à especialização da hipoteca legal, nos 
casos em que haja interesse do Estado ou de incapazes; 

V – que seja dado o destino legal a quaisquer bens ou valores 
irregularmente conservados em poder de funcionários ou 
particulares. 

Art. 89. Ao Corregedor compete, também, durante as 
correições, sindicar: 

a) se os Juízes e Serventuários de Justiça têm residência nos 
lugares onde servem e se cumprem, com exatidão, todos os 
seus deveres; 

b) se tais autoridades costumam ausentar–se, abandonando, 
fora dos casos permitidos em Lei, o exercício de seus cargos, 
sem os transmitirem ao substituto, quando a isso são 
obrigados; 

c) se as audiências designadas são realizadas com 
regularidade; 

d) se as autoridades judiciárias são assíduas em deferir e 
ministrar justiça às partes, e se têm vida irrepreensível, 
pública e privada; 

e) se os feitos são distribuídos equitativa e legalmente; 

f) se há inquérito paralisado em poder das autoridades 
policiais ou se estas deixam de instaurá-los, comunicando o 
fato ao Conselho da Magistratura e ao Secretário de 
Segurança Pública; 

g) instaurar processo de abandono de cargo contra Juiz, 
serventuário e funcionário de Justiça. 

Art. 90. As correições parciais terão por objeto a averiguação 
dos fatos que as determinarem, aplicando-se-lhes os 
mesmos preceitos das gerais, no que for cabível. 

Art. 91. O Conselho da Magistratura, mediante provimento, 
expedirá, para os casos especiais, as instruções que se 
fizerem precisas ao melhor desempenho das funções do 
Corregedor. 

TÍTULO III 

Da Organização dos Serviços Auxiliares da Justiça 

CAPÍTULO I 

Dos Serviços Auxiliares da Justiça de Segundo Grau 

Art. 386. O Tribunal de Justiça terá os seguintes órgãos 
auxiliares: 

I – Órgão de controle interno: Auditoria Administrativa de 
Controle Interno; 

II – Órgão de Direção e Gerenciamento: 
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a) Secretaria-Geral do Tribunal de Justiça: 

a.1. Secretaria do Tribunal Pleno; 

a.2. Secretaria das Câmaras Reunidas; 

a.3. Secretaria da Primeira Câmara Cível; 

a.4. Secretaria da Segunda Câmara Cível; 

a.5. Secretaria da Primeira Câmara Criminal; 

a.6. Secretaria de Segunda Câmara Criminal; 

a.7. Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça; 

a.8. Secretaria de Distribuição de Processos; 

a.9. Secretaria Administrativo-Financeira; 

a.10. Secretaria Judiciária; 

a.11. Secretaria Judiciária de Adoção Internacional; 

a.12. Secretaria e Distribuição do Segundo Grau. 

Parágrafo único. O detalhamento de estrutura dos órgãos de 
que trata este artigo, bem como as suas atribuições e de seus 
dirigentes serão objeto de regimento interno, aprovado por 
resolução do Tribunal Pleno. 

CAPÍTULO II 

Dos Serviços Auxiliares da Justiça de Primeiro Grau da 
Comarca de Manaus 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 387. A Diretoria do Fórum da justiça de primeiro grau da 
Comarca de Manaus terá seus serviços auxiliares, de 
natureza administrativa e judicial, organizados conforme 
dispuser este Código e Resolução do Tribunal Pleno. 

Art. 388. Os servidores da diretoria do fórum serão admitidos 
de conformidade com os preceitos da legislação em vigor, e 
terão as atribuições que lhes forem conferidas pelo 
respectivo Regulamento. 

Art. 389. Os serviços auxiliares judiciais da Justiça de 
Primeiro Grau da Comarca de Manaus compreendem: 

a) distribuição dos feitos judiciais; 

b) contadoria; 

c) partilhas e leilões; e 

d) depósito público de bens apreendidos. 

Seção II 

Do Serviço De Distribuição 

Art. 390. O serviço de distribuição do fórum judicial da 
Comarca de Manaus terá três seções especializadas: uma, 
para os feitos cíveis; uma, para os feitos de natureza penal; 
e uma, para as execuções fiscais e ações delas decorrentes. 

Art. 391. Além do disposto no art. 254 do Código de Processo 
Civil, antes de proceder à distribuição dos feitos, o serviço 
tomará as seguintes providências: 

I – verificará, através de seus arquivos ou sistema 
computadorizados, a existência: 

a) de prevenção; 

b) de dependência. 

II – verificará, mediante consulta aos seus arquivos, se: 

a) há juiz impedido ou suspeito consoante comunicação 
deste, por ofício, e arquivado na distribuição; 

b) o advogado está suspenso de suas atividades, consoante 
comunicação, por ofício, da Ordem dos Advogados do Brasil 
ou, se inscrito noutra seção da OAB, não anexou ele prova de 
haver participado sua advocacia eventual à Seccional local da 
mesma Instituição; 

c) há Defensor Público ou Promotor de Justiça, consoante 
relação trimestralmente fornecida pela Defensoria Pública e 
Ministério Público respectivamente, mediante solicitação. 

§1º Constatada as circunstâncias apontadas nos incisos I, 
alíneas a e b e II, alínea a, o serviço, através da respectiva 
seção, procederá como de direito, fazendo oportuna 
compensação. 

§2º Se ocorrer as hipóteses das letras b e c, do inciso II, a 
seção certificará a ocorrência, mediante aposição de um 
carimbo no dorso da primeira folha da petição inicial, 
devendo o encarregado datar e assinar a certidão. 

Art. 392. Compete ao Serviço de Distribuição: 

a) distribuir, em audiência pública, em dia e hora certa, na 
presença do diretor do fórum, bem como de representante 
da OAB e Ministério Público, os feitos judiciais entre os 
diversos Juízes da Capital, observando-se o disposto no 
inciso I do artigo anterior; 

b) mediante requerimento em formulário próprio 
autenticado por banco oficial, expedir certidão única, 
negativa ou positiva, de processos distribuídos em 
andamento; 

c) encaminhar, imediatamente, os feitos distribuídos às 
varas através das respectivas Secretarias; 

d) dar baixa nos autos, encaminhados pelas Secretarias de 
Varas, ou Escrivanias, por força de despacho judicial. 

Art. 393. O serviço de distribuição não poderá reter 
quaisquer processos e atos destinados à distribuição, tão 
logo seja procedida esta, em ordem rigorosamente 
sucessiva, à 

proporção que lhe forem apresentados, deverá encaminhar 
os processos ou papéis a quem estejam dirigidos. 
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Art. 394. Distribuir-se-ão por dependência os feitos de 
qualquer natureza que se relacionarem com outros já 
distribuídos e ajuizados. 

Art. 395. Os atos e processos que não estiverem sujeitos à 
distribuição serão, não obstante, prévia e obrigatoriamente, 
registrados pelo distribuidor em livros especiais. 

Art. 396. O serviço de distribuição será informatizado, 
mantendo banco de dados de todos os processos, para 
possibilitar a sua distribuição automática e a expedição 
imediata de certidões negativas ou positivas. 

Art. 397. Todos os processos findos serão, por despacho 
judicial, objeto de baixa na Distribuição, antes de serem 
arquivados. 

Parágrafo único. Após o despacho judicial, o serviço de 
distribuição procederá imediatamente à baixa, certificando-
a nos autos, devolvendo-os à secretaria da vara de origem. 

Art. 398. As guias de recolhimento referentes ao percentual 
cabível à Associação dos Magistrados do Amazonas, à 
Associação Amazonense do Ministério Público, ao Fundo 
Especial da Defensoria Pública, ao Fundo de 
Reaparelhamento do Poder Judiciário e às custas 
processuais, desde que corretamente preenchidas e 
autenticadas, poderão ser, desde logo, juntadas à petição 
inicial e documentos que a instruem. (Vide nota ao artigo. 
74, XXVII). 

Parágrafo único. Salvo os casos de obtenção de gratuidade 
de justiça, quando não juntada a guia de recolhimento aos 
autos, o Juiz determinará a intimação da parte autora para 
que efetive o recolhimento no prazo de trinta dias, sob pena 
de cancelamento da distribuição. (Intimação desnecessária. 
Vide art. 257, do CPC). 

Seção III 

Do Serviço de Contadoria 

Art. 399. Compete à contadoria: 

a) elaborar cálculos determinados pelo juiz em processos em 
andamento ou em fase de liquidação de sentença; 

b) proceder à contagem do principal e juros nas ações 
referentes a dívida de quantia certa e nos cálculos 
aritméticos que se fizerem necessários sobre quaisquer 
direitos ou obrigações; 

c) cumprir qualquer outra determinação judicial. 

Seção IV 

Do Serviço de Partilhas e Leilões 

Art. 400. O serviço de partilhas e leilões tem a incumbência 
de realizar as atividades de sua denominação e terá duas 
seções especializadas: seção de partilhas e seção de leilões. 

Seção V 

Do Serviço de Depósito Público de Bens Apreendidos 

Art. 401. Incumbe ao Serviço de Depósito Público de Bens 
Apreendidos receber os bens apreendidos por determinação 
judicial, fornecendo recibo, em modelo próprio, em quatro 
vias, contendo os dados do processo e identificação 
pormenorizada dos bens apreendidos. A primeira via ficará 
arquivada no serviço, a segunda será destinada aos autos do 
processo, a terceira e a quarta vias serão entregues 
respectivamente ao autor e réu da ação. (Vide Res. 09, de 
22.05.12, do TJAM, que trata do Depósito Público). 

§1º A Chefia do Serviço será exercida, em comissão, por 
pessoas portadoras de diploma de nível superior, 
preferencialmente bacharéis em direito. 

§2º O serviço deverá ter sob sua guarda direta e inteira 
segurança aos bens, zelando-os e comunicando, de 
imediato, ao Diretor do Fórum e ao Juiz ordenador da 
apreensão qualquer irregularidade para a adoção das 
providências cabíveis. 

Art. 402. As vendas dos bens entregues à guarda do serviço 
não podem ser efetuadas sem prévia autorização judicial. 

§1º O chefe do serviço, quando se tratar de bem imprestável 
ou sem valor apreciável, dar-lhe-á o destino adequado, 
mediante autorização do Juiz do processo ou, se for o caso, 
pelo Diretor do Fórum. 

§2º No caso de bens perecíveis, o Chefe do Serviço 
comunicará essa circunstância ao Juiz do processo ou ao 
Diretor do Fórum, quando for o caso, publicando-se edital, 
com prazo de trinta dias, para o conhecimento dos 
interessados a fim de requererem o que for de sua 
conveniência. 

§3º Os bens de que trata o parágrafo anterior serão vendidos 
em hasta pública, observadas as prescrições da lei, e o 
produto das alienações será aplicado em conta remunerada 
em banco oficial. 

§4º Os bens de que tratam os parágrafos anteriores, 
enquanto permanecerem no depósito público, estarão 
sujeitos ao pagamento de uma taxa prevista no Regimento 
de Custas do Estado do Amazonas. 

CAPÍTULO III 

Da Secretaria das Unidades de Processamento Judicial de 
Primeiro Grau, das Unidades de Processamento Judicial e 

dos Gabinetes dos Juízes de Entrância Final. 

Seção I 

Da Implantação e das Atribuições da Secretaria das 
Unidades de Processamento Judicial de Primeiro Grau, das 
Unidades de Processamento Judicial e dos Gabinetes dos 

Juízes de Entrância Final. 

Art. 403. A estrutura organizacional e funcional das 
Secretarias das Varas de Primeiro Grau do Poder Judiciário 
do Estado do Amazonas funcionará sob o modelo de 
Unidades de Processamento Judicial - UPJ constituídas de, no 
mínimo 2 (duas) e no máximo 4 (quatro) unidades 
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autônomas, subordinadas diretamente à Secretaria das 
Unidades de Processamento Judicial de Primeiro Grau e 
indiretamente à Presidência do Tribunal, respeitado o direito 
adquirido das escrivanias titularizadas, e os Juízos de 
Gabinetes de Juiz de Entrância Final.  

Art. 403-A. À proporção que as atuais escrivanias forem 
vagando, serão transformadas em Unidade de 
Processamento Judicial, desde que observado o quantitativo 
previsto no artigo anterior ou, em caso de impossibilidade, 
em Secretarias de Varas a serem superintendidas por 
Diretores de Secretarias de Varas, cargos estes de 
provimento comissionado previstos no artigo 43 da Lei n. 
3.226/2008, a serem providos por portadores de diploma de 
Bacharel em Direito.  

§1.º Fica vedado o acesso de escrivães da Primeira Entrância 
à Segunda, salvo aos portadores de diploma de Bacharel em 
Direito.  

§2.º A implantação da estrutura de Secretaria de Vara 
importará automaticamente na criação do cargo de Diretor 
de Secretaria de Vara.  

§3.º A transformação das escrivanias vagas em Unidades de 
Processamento Judicial ou Secretarias de Varas, como 
previsto no caput deste artigo, em relação às Comarcas de 
Primeira Entrância, dependerá de Resolução do Tribunal de 
Justiça; ao qual incumbirá decidir, a seu critério, sobre a 
viabilidade ou não dessa transformação, podendo manter o 
sistema de escrivanias.  

Seção II 

Da Estrutura Funcional Secretaria das Unidades de 
Processamento Judicial de Primeiro Grau 

Art. 403-B. A Secretaria das Unidades de Processamento 
Judicial de Primeiro Grau, vinculada diretamente à 
Presidência do Tribunal de Justiça, será composta com a 
estrutura mínima de: 

I - Secretário de Primeiro Grau; 

II - Assistente de Secretário. 

§1.º O cargo de provimento em comissão de Secretário das 
Unidades de Processamento Judicial de Primeiro Grau será 
ocupado exclusivamente por servidor efetivo do quadro 
permanente deste Tribunal, com bacharelado em Direito 
escolhido e nomeado pelo Presidente do Tribunal. 

§2.º O Assistente do Secretário das Unidades de 
Processamento Judicial de Primeiro Grau fará jus à Função 
Gratificada, simbologia FG-1, Nível III. 

§3.º A estrutura da Secretaria das Unidades de 
Processamento Judicial de Primeiro Grau poderá sofrer 
modificações por meio de resoluções, visando atender à 
complexidade e à amplitude das atividades desenvolvidas”. 

Seção III 

Da Estrutura Funcional das Unidades de Processamento 
Judicial 

Art. 403-C. As Unidades de Processamento Judicial - UPJ’s, 
que serão subordinadas diretamente à Presidência do 
Tribunal, funcionarão com a estrutura máxima de: 

I -1 (um) Diretor de UPJ; 

II -1 (um) Assistente de Atendimento e Suporte; 

III - 1 (um) Assistente de Movimentação; 

IV -1 (um) Assistente de Processamento. 

§1.º O cargo comissionado de Diretor de UPJ será ocupado 
exclusivamente por servidores do quadro efetivo, com 
bacharelado em Direito, escolhido pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça. 

§2.º As funções gratificadas de Assistente de Atendimento e 
Suporte, Movimentação e Processamento serão ocupadas 
exclusivamente por servidores efetivos, preferencialmente 
com bacharelado em Direito, mediante indicação do 
Secretário das UPJ’s. 

Seção IV 

Da Estrutura Funcional dos Gabinetes de Juízes de 
Entrância Final 

Art. 403-D. Os Gabinetes dos Juízes de Entrância Final das 
Varas integrantes da Unidade Processamento Judicial serão 
compostos da estrutura máxima de: 

I - 1 (um) Assessor Jurídico de Juiz de Direito de Entrância 
Final; 

II - 1 (um) Assistente Técnico de Juiz de Direito de Entrância 
Final; 

III - 2 (dois) servidores efetivos. 

Art. 403-E. A implantação da Unidade de Processamento 
Judicial importará automaticamente na criação da estrutura 
orgânica e funcional definida nesta Lei. 

Art. 403-F. Não será permitida a movimentação de 
servidores e estagiários lotados na Secretaria das UPJ’s, pelo 
prazo de 6 (seis) meses, a contar da efetiva instalação da 
unidade. 

Art. 403-G. A Secretaria das Unidades de Processamento 
Judicial de Primeiro Grau e as Unidades de Processamento 
Judicial - UPJ’s, poderão ter suas atribuições 
complementadas por ato da Presidência do Tribunal. 

Art. 404. Ao Diretor de Unidade de Processamento Judicial 
ou de Secretaria de Vara, compete: 

a) receber da seção de distribuição as petições iniciais, 
inquéritos policiais e outras manifestações. Em seguida, 
procederá ao registro (tombamento) e autuação, colocando 
capa e anotando em ficha ou sistema computadorizado os 
dados do novo processo; certificará o registro e a autuação e 
fará conclusão dos autos ao Juiz da Vara; 
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b) proceder às anotações sobre o andamento dos feitos em 
fichas próprias ou mediante digitação em sistema de 
computação; 

c) preparar o expediente para despachos e audiências; 

d) exibir os processos para consulta pelos advogados e 
prestar informações sobre os feitos e seu andamento; 

e) expedir certidões extraídas de autos, livros, fichas e 
demais papéis sob sua guarda; 

f) elaborar boletim contendo os despachos e demais atos 
judiciais para publicação oficial 

e intimação das partes, encaminhando-o à Imprensa Oficial; 

g) elaborar editais para publicação oficial e em jornal local; 

h) expedir mandados, ofícios, cartas precatórias, cartas 
rogatórias e outros expedientes determinados pelo Juiz da 
Vara; 

i) realizar diligências determinadas pelo Juiz da Vara, Diretor 
do Fórum ou CorregedorGeral de Justiça; 

j) lavrar os termos da audiência em duas vias, juntando a via 
original ao Livro de Registro de Termos de Audiência, de 
folhas soltas, registrando-a mediante anotação do número 
da folha e tomada da rubrica do Juiz da Vara. A 2ª via deverá 
ser junta aos autos respectivos. Os termos de audiência 
deverão ser numerados; 

k) registrar as sentenças no Livro de Registro de Sentenças. 
O registro será feito juntando a 2ª via da sentença ou sua 
fotocópia autenticada pelo Diretor da Secretaria da Vara, 
enumerando-se a folha e tomando-se a rubrica do Juiz; 

l) encaminhar autos à Contadoria; 

m) quando determinado pelo Juiz, abrir vista dos autos aos 
advogados, aos Defensores Públicos e ao representante do 
Ministério Público, fazendo conferência das folhas, 
certificando esta circunstância nos autos e anotando na ficha 
respectiva. A entrega será feita após a anotação respectiva 
na ficha do processo e no Livro de Carga de Autos, tomando 
neste a assinatura do recebedor. No processo, antes da 
entrega, será certificada a intimação do destinatário, tomada 
sua rubrica e lavrado o termo de vista dos autos; 

n) certificar nos autos os atos praticados; 

o) prestar ao Juiz informações por escrito nos autos; 

p) quando na devolução dos autos à secretaria, proceder à 
conferência das folhas, certificando a devolução e a 
conferência, mediante termo de data; 

q) remeter à Instância Superior, no prazo máximo de dez 
dias, contados do despacho de remessa, os processos em 
grau de recurso; 

r) encaminhar os autos para baixa na distribuição e arquivos, 
quando determinado pelo Juiz; 

s) informar ao Juiz, por escrito, em formulário próprio, sobre 
os autos, cujo prazo de vista estejam excedidos, para adoção 
das providências cabíveis; 

t) informar ao Juiz sobre autos irregularmente parados na 
Secretaria; 

u) requisitar ao arquivo, quando determinada pelo Juiz a 
apresentação de autos de processo; 

v) executar quaisquer atos determinados pelo Conselho da 
Magistratura, CorregedorGeral, Diretor do Fórum ou Juiz da 
Vara; 

w) verificar, salvo quando se tratar de advogado em causa 
própria, ou quando haja protesto pela apresentação da 
procuração no prazo legal, se a inicial vem acompanhada de 
procuração assinada, e se os documentos apresentados em 
fotocópias estão autenticados. 

Art. 405. Todos os feitos distribuídos serão registrados e 
autuados, inclusive os inquéritos policiais e outros 
procedimentos de natureza criminal, mesmo quando não 
haja chegado os autos do inquérito a Juízo. 

Art. 406. As Secretarias das Varas adotarão os seguintes 
livros, de acordo com a necessidade de seus serviços: 

I – Livro de Registro de Processos (livro de tombo), com 
espaço para anotar, quando for o caso, a baixa na 
distribuição e o arquivamento dos autos; 

II – Livro de Registro de Termos de Audiências; 

III – Livro de Registro de Sentenças; 

IV – Livro de Carga de Autos para advogados, Defensores 
Públicos e Promotores de Justiça, podendo ser desdobrado 
um para cada rol de profissionais; 

V – Livro de Entrega de Autos às partes, sem traslado, nos 
casos em lei permitidos; 

VI – Livro para Devolução de Cartas Precatórias, com espaço 
para anexação dos avisos de recepção; 

VII – Livro de Entrega e Devolução de Mandados; 

VIII – Livro de Entrega de Alvarás; 

IX – Livro de Correições, realizadas nas Varas, nele lavrando-
se os termos de abertura, as ocorrências e provimentos 
baixados, bem como os termos de encerramento; 

X – Livro ‘‘Rol dos Culpados’’; 

XI – Livro de Registro de Armas, com espaço para anotação 
do destino final; 

XII – Livro de Atas do Tribunal do Júri; 

XIII – Livro para lavratura de Termos de Reclamação Verbal e 
providências adotadas pelo Juiz da Vara; 

XIV – Livro de Remessa de Autos para a Contadoria. 
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§1º Além dos Livros relacionados no caput deste artigo 
outros livros previstos em lei poderão ser adotados pela 
Diretoria do Fórum mediante ato. 

§2º Os Livros serão abertos e encerrados mediante termo 
com a data da abertura e do encerramento, sendo que, no 
caso de livro de folhas soltas, assim expresso no termo de 
abertura, a data de encerramento será a do último ato 
registrado. Os Livros serão, também, enumerados em ordem 
crescente e terão todas as suas folhas numeradas e 
rubricadas pelo Juiz de Direito da Vara, constando da capa o 
fim a que se destina e, da lombada, o número de ordem. 

§3º Quando do encerramento do expediente, os Livros de 
“vista” de autos serão diariamente encerrados pelo Diretor 
de Secretaria através da aposição de carimbo com o termo 
encerramento, para fins de servir de prova de contagem de 
prazo. 

§4º Os Livros poderão ser de folhas soltas, sem prejuízo das 
formalidades previstas no §2º deste artigo. 

Art. 407. A Secretaria manterá um fichário onde será 
anotado o andamento dos processos, até que venha a ser 
instituído sistema computadorizado para digitação e 
consulta dos dados armazenados. 

Art. 408. A citação pelos correios, bem como as demais 
correspondências oficiais, expedidas pelas Secretarias das 
Varas oficializadas, juntamente com os recibos de postagem 
e/ou avisos de recebimento, serão entregues na Diretoria do 
Fórum para selagem e remessa aos Correios. 

Seção V 

Dos Auxiliares das Secretarias das Varas 

Art. 409. Na Comarca de Manaus, além do Diretor, cada 
Secretaria de Vara contará com pelo menos, um Técnico 
Judiciário, dois Assistentes Técnicos Judiciários e dois 
Atendentes Judiciários, todos do quadro permanente do 
Poder Judiciário, com as atribuições consoantes desta seção 
e cujas carreiras são organizadas na forma como dispuser o 
plano de cargos e salários dos funcionários do Poder 
Judiciário. 

§1º Será respeitado o direito adquirido dos atuais, 
Escreventes Juramentados, cujos cargos, à proporção que 
forem vagando, ficarão automaticamente extintos. 

§2º Nas Comarcas do interior, além dos funcionários 
relacionados no caput deste artigo, haverá, 
obrigatoriamente, dois Oficiais de Justiça-Avaliadores. 

Art. 410. Os cargos de Técnico Judiciário têm por função as 
atividades judiciárias de assistência aos Juízes e ao Diretor de 
Secretaria, inclusive de substituição deste último, em suas 
faltas e impedimentos, quando terá as mesmas atribuições 
daquele. 

Art. 411. Os cargos de Assistentes Técnicos Judiciários têm 
por função o desempenho de atividades judiciárias de nível 

médio de natureza processual judiciária e, eventualmente, 
administrativa. 

Art. 412. Os Atendentes Judiciários terão suas atividades 
relacionadas com o atendimento aos Juízes, inclusive à 
Diretoria do Fórum, nos gabinetes e salas de audiência, no 
tocante à tramitação dos feitos, realização de pregões de 
abertura e encerramento de audiências; chamada das 
partes, advogados e testemunhas, tramitação de processos, 
guarda e conservação de bens e processos judiciais. 

Art. 413. Ao Oficial de Justiça-Avaliador incumbe, de modo 
específico: 

I - cumprir os mandados, fazendo citações, intimações, 
notificações e outras diligências emanadas do Juiz; 

II – fazer avaliação de bens, inventários e lavrar termos de 
penhora; 

III – lavrar autos e certidões referentes aos atos que 
praticarem; 

IV – convocar pessoas idôneas que testemunhem atos de sua 
função, quando a lei o exigir anotando, obrigatoriamente, os 
respectivos nomes, número da carteira de identidade ou 
outro documento e endereço; 

V – exercer, cumulativamente, quaisquer outras funções 
previstas neste Estatuto e dar cumprimento às ordens 
emanadas do Juiz, pertinentes ao serviço judiciário. 

§1º Nenhum Oficial de Justiça – Avaliador poderá cumprir o 
mandado por outrem sem que antes seja substituído 
expressamente pelo Diretor do Fórum ou pelo Juiz da Vara 
de onde emanar a ordem, mediante despacho nos autos. Em 
caso de transgressão, o juiz mandará instaurar sindicância e 
o consequente processo disciplinar. 

§2º Os Oficiais de Justiça somente entrarão em gozo de 
férias, estando os mandados aos mesmos distribuídos 
devidamente cumpridos e devolvidos à respectiva Vara ou 
Juizado, cabendo a estes órgãos expedir certidão negativa 
destinada à Diretoria do Fórum. 

§3º No cumprimento das diligências do seu ofício, o Oficial 
de Justiça- Avaliador, obrigatoriamente, deverá exibir sua 
cédula de identidade funcional, não podendo proceder com 
desvio de poder. 

§4º Nas certidões que lavrar, o Oficial de Justiça, após 
subscrevê-las, aporá um carimbo com seu nome completo e 
matrícula. 
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NOÇÕES DE DIREITO 

CONSTITUCIONAL 

CONSTITUIÇÃO	 DA	 REPÚBLICA	
FEDERATIVA	DO	BRASIL/1988	
PREÂMBULO 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em 
Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado 
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais, 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 harmonia social e comprometida, 
na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 
seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL. 

TÍTULO I 

Dos Princípios Fundamentais 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce 
por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição. 

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos 
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. 

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

I - independência nacional; 

II - prevalência dos direitos 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; 

IX - cooperação entre os povos para o progresso da 
humanidade; 

X - concessão de asilo político. 

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

TÍTULO II 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO I 

Dos Direitos E Deveres Individuais e Coletivos 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: 

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

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

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante; 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato;   

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 
imagem;  

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, 
na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 
liturgias;   

VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares de 
internação coletiva;   
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VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença 
religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as 
invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e 
recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de censura 
ou licença; 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 
dano material ou moral decorrente de sua violação;    

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo 
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;   

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das 
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações 
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas 
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de 
investigação criminal ou instrução processual penal;   

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer;    

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e 
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 
exercício profissional;    

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de 
paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele 
entrar, permanecer ou dele sair com seus bens; 

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em 
locais abertos ao público, independentemente de 
autorização, desde que não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas 
exigido prévio aviso à autoridade competente; 

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, 
vedada a de caráter paramilitar; 

XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de 
cooperativas independem de autorização, sendo vedada a 
interferência estatal em seu funcionamento; 

XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente 
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão 
judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado; 

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a 
permanecer associado; 

XXI - as entidades associativas, quando expressamente 
autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados 
judicial ou extrajudicialmente; 

XXII - é garantido o direito de propriedade; 

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para 
desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por 
interesse social, mediante justa e prévia indenização em 
dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição; 

XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade 
competente poderá usar de propriedade particular, 
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver 
dano; 

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, 
desde que trabalhada pela família, não será objeto de 
penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua 
atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de 
financiar o seu desenvolvimento; 

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, 
publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos 
herdeiros pelo tempo que a lei fixar; 

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: 

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas 
e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas 
atividades desportivas; 

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico 
das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, 
aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e 
associativas; 

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais 
privilégio temporário para sua utilização, bem como 
proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, 
aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo 
em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico 
e econômico do País; 

XXX - é garantido o direito de herança; 

XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País 
será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou 
dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais 
favorável a lei pessoal do "de cujus"; 

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 
consumidor; 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse 
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do 
pagamento de taxas: 

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de 
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; 

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para 
defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse 
pessoal; 
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XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça a direito; 

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada; 

XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; 

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a 
organização que lhe der a lei, assegurados: 

a) a plenitude de defesa; 

b) o sigilo das votações; 

c) a soberania dos veredictos; 

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos 
contra a vida; 

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena 
sem prévia cominação legal; 

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; 

XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos 
direitos e liberdades fundamentais; 

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei; 

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de 
graça ou anistia a prática da tortura , o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos 
como crimes hediondos, por eles respondendo os 
mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se 
omitirem;   

XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de 
grupos armados, civis ou militares, contra a ordem 
constitucional e o Estado Democrático; 

XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, 
podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do 
perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos 
sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do 
patrimônio transferido; 

XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, 
entre outras, as seguintes: 

a) privação ou restrição da liberdade; 

b) perda de bens; 

c) multa; 

d) prestação social alternativa; 

e) suspensão ou interdição de direitos; 

XLVII - não haverá penas: 

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos 
do art. 84, XIX; 

b) de caráter perpétuo; 

c) de trabalhos forçados; 

d) de banimento; 

e) cruéis; 

XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, 
de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do 
apenado; 

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física 
e moral; 

L - às presidiárias serão asseguradas condições para que 
possam permanecer com seus filhos durante o período de 
amamentação; 

LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, 
em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, 
ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, na forma da lei; 

LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime 
político ou de opinião; 

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela 
autoridade competente; 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem 
o devido processo legal; 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e 
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e 
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por 
meios ilícitos; 

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em 
julgado de sentença penal condenatória; 

LVIII - o civilmente identificado não será submetido a 
identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;  

LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, 
se esta não for intentada no prazo legal; 

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos 
processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse 
social o exigirem; 

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por 
ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária 
competente, salvo nos casos de transgressão militar ou 
crime propriamente militar, definidos em lei; 

LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à 
família do preso ou à pessoa por ele indicada; 

LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais 
o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência 
da família e de advogado; 

LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis 
por sua prisão ou por seu interrogatório policial; 
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LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela 
autoridade judiciária; 

LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando 
a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança; 

LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do 
responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável 
de obrigação alimentícia e a do depositário infiel; 

LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém 
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação 
em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de 
poder; 

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger 
direito líquido e certo, não amparado por habeas 
corpus ou habeas data, quando o responsável pela 
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do 
Poder Público; 

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado 
por: 

a) partido político com representação no Congresso 
Nacional; 

b) organização sindical, entidade de classe ou associação 
legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 
um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou 
associados; 

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a 
falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício 
dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas 
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania; 

LXXII - conceder-se-á habeas data: 

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas 
à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos 
de dados de entidades governamentais ou de caráter 
público; 

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo 
por processo sigiloso, judicial ou administrativo; 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 
popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou 
de entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico 
e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento 
de custas judiciais e do ônus da sucumbência; 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; 

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, 
assim como o que ficar preso além do tempo fixado na 
sentença; 

LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na 
forma da lei:   (Vide Lei nº 7.844, de 1989) 

a) o registro civil de nascimento; 

b) a certidão de óbito; 

LXXVII - são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas 
data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da 
cidadania. 

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
assegurados a razoável duração do processo e os meios que 
garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais têm aplicação imediata. 

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por 
ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 
República Federativa do Brasil seja parte. 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004) 

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal 
Internacional a cuja criação tenha manifestado 
adesão.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) 

CAPÍTULO II 

Dos Direitos Sociais 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e 
à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição.  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
90, de 2015) 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além 
de outros que visem à melhoria de sua condição social: 

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária 
ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que 
preverá indenização compensatória, dentre outros direitos; 

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego 
involuntário; 

III - fundo de garantia do tempo de serviço; 

IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, 
capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de 
sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, 
com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do 
trabalho; 
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VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em 
convenção ou acordo coletivo; 

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os 
que percebem remuneração variável; 

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração 
integral ou no valor da aposentadoria; 

IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 

X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime 
sua retenção dolosa; 

XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da 
remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão 
da empresa, conforme definido em lei; 

XII - salário-família pago em razão do dependente do 
trabalhador de baixa renda nos termos da lei; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas 
diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a 
compensação de horários e a redução da jornada, mediante 
acordo ou convenção coletiva de trabalho;  (vide Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1943) 

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em 
turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação 
coletiva; 

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos 
domingos; 

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no 
mínimo, em cinqüenta por cento à do normal; (Vide Del 
5.452, art. 59 § 1º) 

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 
um terço a mais do que o salário normal; 

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do 
salário, com a duração de cento e vinte dias; 

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei; 

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante 
incentivos específicos, nos termos da lei; 

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo 
no mínimo de trinta dias, nos termos da lei; 

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de 
normas de saúde, higiene e segurança; 

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, 
insalubres ou perigosas, na forma da lei; 

XXIV - aposentadoria; 

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o 
nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-
escolas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, 
de 2006) 

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos 
de trabalho; 

XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei; 

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do 
empregador, sem excluir a indenização a que este está 
obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa; 

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de 
trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 
trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos 
após a extinção do contrato de trabalho; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) 

a) (Revogada).  

b) (Revogada).  

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de 
funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, 
cor ou estado civil; 

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a 
salário e critérios de admissão do trabalhador portador de 
deficiência; 

XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico 
e intelectual ou entre os profissionais respectivos; 

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998) 

XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com 
vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. 

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos 
trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, 
VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, 
XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em 
lei e observada a simplificação do cumprimento das 
obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes 
da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos 
nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua 
integração à previdência social.  (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 72, de 2013) 

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado 
o seguinte: 

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a 
fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão 
competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a 
intervenção na organização sindical; 

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, 
em qualquer grau, representativa de categoria profissional 
ou econômica, na mesma base territorial, que será definida 
pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não 
podendo ser inferior à área de um Município; 



VADE MECUM ESTRATÉGICO TJ/AM – Assistente Técnico Judiciário 

Legislação compilada pelo Estratégia Concursos 

 

 
 

Cursos Completos para o TJ-AM em: 
www.estrategiaconcursos.com.br  

 42 
82 

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões 
judiciais ou administrativas; 

IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se 
tratando de categoria profissional, será descontada em 
folha, para custeio do sistema confederativo da 
representação sindical respectiva, independentemente da 
contribuição prevista em lei; 

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a 
sindicato; 

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas 
negociações coletivas de trabalho; 

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas 
organizações sindicais; 

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a 
partir do registro da candidatura a cargo de direção ou 
representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 
um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave 
nos termos da lei. 

Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à 
organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, 
atendidas as condições que a lei estabelecer. 

Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos 
trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e 
sobre os interesses que devam por meio dele defender. 

§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e 
disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da 
comunidade. 

§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas 
da lei. 

Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e 
empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que 
seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto 
de discussão e deliberação. 

Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é 
assegurada a eleição de um representante destes com a 
finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento 
direto com os empregadores. 

CAPÍTULO III 

Da Nacionalidade 

Art. 12. São brasileiros: 

I - natos: 

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que 
de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço 
de seu país; 

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe 
brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da 
República Federativa do Brasil; 

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe 
brasileira, desde que sejam registrados em repartição 
brasileira competente ou venham a residir na República 
Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de 
atingida a maioridade, pela nacionalidade 
brasileira; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 54, 
de 2007) 

II - naturalizados: 

a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade 
brasileira, exigidas aos originários de países de língua 
portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e 
idoneidade moral; 

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na 
República Federativa do Brasil há mais de quinze anos 
ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram 
a nacionalidade brasileira. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional de Revisão nº 3, de 1994) 

§ 1º   Aos portugueses com residência permanente no País, 
se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão 
atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos 
previstos nesta Constituição. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional de Revisão nº 3, de 1994) 

§ 2º A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros 
natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta 
Constituição. 

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos: 

I - de Presidente e Vice-Presidente da República; 

II - de Presidente da Câmara dos Deputados; 

III - de Presidente do Senado Federal; 

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal; 

V - da carreira diplomática; 

VI - de oficial das Forças Armadas. 

VII - de Ministro de Estado da Defesa (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 23, de 1999) 

§ 4º  Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro 
que: 

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, 
em virtude de atividade nociva ao interesse nacional; 

II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994) 

a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei 
estrangeira; (Incluído pela Emenda Constitucional de Revisão 
nº 3, de 1994) 

b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao 
brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição 
para permanência em seu território ou para o exercício de 
direitos civis; (Incluído pela Emenda Constitucional de 
Revisão nº 3, de 1994) 
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Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República 
Federativa do Brasil. 

§ 1º São símbolos da República Federativa do Brasil a 
bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. 

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
ter símbolos próprios. 

CAPÍTULO IV 

Dos Direitos Políticos 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para 
todos, e, nos termos da lei, mediante: 

I - plebiscito; 

II - referendo; 

III - iniciativa popular. 

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são: 

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos; 

II - facultativos para: 

a) os analfabetos; 

b) os maiores de setenta anos; 

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 

§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, 
durante o período do serviço militar obrigatório, os 
conscritos. 

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: 

I - a nacionalidade brasileira; 

II - o pleno exercício dos direitos políticos; 

III - o alistamento eleitoral; 

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; 

V - a filiação partidária;  

VI - a idade mínima de: 

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da 
República e Senador; 

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado 
e do Distrito Federal; 

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado 
Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; 

d) dezoito anos para Vereador. 

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 

§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado 
e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver 
sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser 
reeleitos para um único período subsequente. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 16, de 1997) 

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da 
República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal 
e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos 
até seis meses antes do pleito. 

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o 
cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o segundo 
grau ou por adoção, do Presidente da República, de 
Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de 
Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis 
meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato 
eletivo e candidato à reeleição. 

§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes 
condições: 

I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se 
da atividade; 

II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela 
autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, 
no ato da diplomação, para a inatividade. 

§ 9º  Lei complementar estabelecerá outros casos de 
inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger 
a probidade administrativa, a moralidade para exercício de 
mandato considerada vida pregressa do candidato, e a 
normalidade e legitimidade das eleições contra a influência 
do poder econômico ou o abuso do exercício de função, 
cargo ou emprego na administração direta ou 
indireta. (Redação dada pela Emenda Constitucional de 
Revisão nº 4, de 1994) 

§ 10 O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça 
Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, 
instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, 
corrupção ou fraude. 

§ 11 A ação de impugnação de mandato tramitará em 
segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se 
temerária ou de manifesta má-fé. 

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda 
ou suspensão só se dará nos casos de: 

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada 
em julgado; 

II - incapacidade civil absoluta; 

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto 
durarem seus efeitos; 

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou 
prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII; 

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. 

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor 
na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que 
ocorra até um ano da data de sua vigência. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 4, de 1993) 

CAPÍTULO V 
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Dos Partidos Políticos 

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de 
partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o 
regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos 
fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes 
preceitos:  

I - caráter nacional; 

II - proibição de recebimento de recursos financeiros de 
entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a 
estes; 

III - prestação de contas à Justiça Eleitoral; 

IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei. 

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para 
definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre 
escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e 
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para 
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações 
nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas 
eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação 
entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital 
ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de 
disciplina e fidelidade partidária.  (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 97, de 2017)   

§ 2º Os partidos políticos, após adquirirem personalidade 
jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no 
Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e 
acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os 
partidos políticos que alternativamente:     (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017) 

I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no 
mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos 
em pelo menos um terço das unidades da Federação, com 
um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada 
uma delas; ou    (Incluído pela Emenda Constitucional nº 97, 
de 2017) 

II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais 
distribuídos em pelo menos um terço das unidades da 
Federação.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 97, de 
2017)    

§ 4º É vedada a utilização pelos partidos políticos de 
organização paramilitar. 

§ 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos 
previstos no § 3º deste artigo é assegurado o mandato e 
facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido 
que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada 
para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e 
de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017) 

TÍTULO III 

Da Organização do Estado 

CAPÍTULO I 

Da Organização Político-Administrativa 

Art. 18. A organização político-administrativa da República 
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos 
termos desta Constituição. 

§ 1º Brasília é a Capital Federal. 

§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, 
transformação em Estado ou reintegração ao Estado de 
origem serão reguladas em lei complementar. 

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se 
ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem 
novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação 
da população diretamente interessada, através de plebiscito, 
e do Congresso Nacional, por lei complementar. 

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento 
de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período 
determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão 
de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos 
Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de 
Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma 
da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 15, de 
1996) 

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios: 

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou 
seus representantes relações de dependência ou aliança, 
ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse 
público; 

II - recusar fé aos documentos públicos; 

III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 

CAPÍTULO VII 

Da Administração Pública 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em 
lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
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II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 
do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas 
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois 
anos, prorrogável uma vez, por igual período; 

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de 
convocação, aquele aprovado em concurso público de 
provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade 
sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na 
carreira; 

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por 
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em 
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira 
nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, 
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento;  (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre 
associação sindical; 

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites 
definidos em lei específica; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos 
públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá 
os critérios de sua admissão; 

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público; 

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de 
que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou 
alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa 
em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na 
mesma data e sem distinção de índices;  (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, 
funções e empregos públicos da administração direta, 
autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais 
agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie 
remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, 
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra 
natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em 
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do 
Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio 
mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o 
subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do 

Poder Legislativo e o subsidio dos Desembargadores do 
Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder 
Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério 
Público, aos Procuradores e aos Defensores 
Públicos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 
19.12.2003) 

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do 
Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo 
Poder Executivo; 

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer 
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de 
pessoal do serviço público;  (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor 
público não serão computados nem acumulados para fins de 
concessão de acréscimos ulteriores; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e 
empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto 
nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 
153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, 
exceto, quando houver compatibilidade de horários, 
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:  

a) a de dois cargos de professor; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou 
científico; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998)  

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais 
de saúde, com profissões regulamentadas; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001) 

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e 
funções e abrange autarquias, fundações, empresas 
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e 
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder 
público; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998) 

XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais 
terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, 
precedência sobre os demais setores administrativos, na 
forma da lei; 

XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia 
e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade 
de economia mista e de fundação, cabendo à lei 
complementar, neste último caso, definir as áreas de sua 
atuação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998) 
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XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a 
criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso 
anterior, assim como a participação de qualquer delas em 
empresa privada; 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 
obras, serviços, compras e alienações serão contratados 
mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 
técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações.  

XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao 
funcionamento do Estado, exercidas por servidores de 
carreiras específicas, terão recursos prioritários para a 
realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, 
inclusive com o compartilhamento de cadastros e de 
informações fiscais, na forma da lei ou convênio. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, dela não 
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos. 

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III 
implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade 
responsável, nos termos da lei. 

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário 
na administração pública direta e indireta, regulando 
especialmente: (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998) 

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos 
em geral, asseguradas a manutenção de serviços de 
atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e 
interna, da qualidade dos serviços; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a 
informações sobre atos de governo, observado o disposto no 
art. 5º, X e XXXIII;  (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

III - a disciplina da representação contra o exercício 
negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na 
administração pública. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a 
suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, 
a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na 
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação 
penal cabível. 

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos 
praticados por qualquer agente, servidor ou não, que 
causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações 
de ressarcimento. 

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos 
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa. 

§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao 
ocupante de cargo ou emprego da administração direta e 
indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos 
órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá 
ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus 
administradores e o poder público, que tenha por objeto a 
fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, 
cabendo à lei dispor sobre: 

I - o prazo de duração do contrato; 

II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, 
direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes; 

III - a remuneração do pessoal." 

§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e 
às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que 
receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de 
pessoal ou de custeio em geral. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 10 É vedada a percepção simultânea de proventos de 
aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 
com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, 
ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta 
Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão 
declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

§ 11 Não serão computadas, para efeito dos limites 
remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste 
artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em 
lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 

 § 12 Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste 
artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, 
em seu âmbito, mediante emenda às respectivas 
Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio 
mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de 
Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste 
parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais 
e dos Vereadores. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
47, de 2005) 
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Art. 38. Ao servidor público da administração direta, 
autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, 
aplicam-se as seguintes disposições: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou 
distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função; 

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, 
emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua 
remuneração; 

III - investido no mandato de Vereador, havendo 
compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu 
cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do 
cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada 
a norma do inciso anterior; 

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o 
exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será 
contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção 
por merecimento; 

V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de 
afastamento, os valores serão determinados como se no 
exercício estivesse. 

Seção II 

Dos Servidores Públicos 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, 
regime jurídico único e planos de carreira para os servidores 
da administração pública direta, das autarquias e das 
fundações públicas.  (Vide ADIN nº 2.135-4) 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios instituirão conselho de política de administração 
e remuneração de pessoal, integrado por servidores 
designados pelos respectivos Poderes.         (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)       (Vide ADIN 
nº 2.135-4) 

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais 
componentes do sistema remuneratório 
observará: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998) 

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade 
dos cargos componentes de cada carreira; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

II - os requisitos para a investidura; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

III - as peculiaridades dos cargos. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão 
escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento 
dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos 

cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, 
facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos 
entre os entes federados. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o 
disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, 
XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos 
diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o 
exigir. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os 
Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais 
serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em 
parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, 
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra 
espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o 
disposto no art. 37, X e XI. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 5º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a 
menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em 
qualquer caso, o disposto no art. 37, XI. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão 
anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos 
cargos e empregos públicos. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios disciplinará a aplicação de recursos 
orçamentários provenientes da economia com despesas 
correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para 
aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e 
produtividade, treinamento e desenvolvimento, 
modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço 
público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de 
produtividade. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998) 

§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em 
carreira poderá ser fixada nos termos do § 4º. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 
contribuição do respectivo ente público, dos servidores 
ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto 
neste artigo.  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41, 19.12.2003) 

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de 
que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus 
proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 
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17: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 
19.12.2003) 

I - por invalidez permanente, sendo os proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se 
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou 
doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 
19.12.2003) 

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou 
aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei 
complementar; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 88, de 2015)       

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de 
dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos 
no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas 
as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se 
homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de 
contribuição, se mulher; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta 
anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

§ 2º  Os proventos de aposentadoria e as pensões, por 
ocasião de sua concessão, não poderão exceder a 
remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em 
que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para 
a concessão da pensão. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por 
ocasião da sua concessão, serão consideradas as 
remunerações utilizadas como base para as contribuições do 
servidor aos regimes de previdência de que tratam este 
artigo e o art. 201, na forma da lei. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados 
para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo 
regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos 
definidos em leis complementares, os casos de 
servidores: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
47, de 2005) 

I - portadores de deficiência; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 47, de 2005) 

II - que exerçam atividades de risco; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 47, de 2005) 

III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais 
que prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 

§ 5º  Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão 
reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no  § 1º, III, 
"a", para o professor que comprove exclusivamente tempo 
de efetivo exercício das funções de magistério na educação 
infantil e no ensino fundamental e médio.  (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

§ 6º  Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos 
acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a 
percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime 
de previdência previsto neste artigo. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão 
por morte, que será igual: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, 
até o limite máximo estabelecido para os benefícios do 
regime geral de previdência social de que trata o art. 201, 
acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este 
limite, caso aposentado à data do óbito  (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no 
cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite 
máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201, acrescido de 
setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso 
em atividade na data do óbito.  (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para 
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, 
conforme critérios estabelecidos em lei. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

§ 9º O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal 
será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de 
serviço correspondente para efeito de 
disponibilidade. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, 
de 15/12/98) 

§ 10 A lei não poderá estabelecer qualquer forma de 
contagem de tempo de contribuição fictício. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

§ 11 Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos 
proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da 
acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de 
outras atividades sujeitas a contribuição para o regime geral 
de previdência social, e ao montante resultante da adição de 
proventos de inatividade com remuneração de cargo 
acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo 
eletivo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 
15/12/98) 

§ 12 Além do disposto neste artigo, o regime de previdência 
dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, 
no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime 
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geral de previdência social. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

§ 13 Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração 
bem como de outro cargo temporário ou de emprego 
público, aplica-se o regime geral de previdência 
social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 
15/12/98) 

§ 14 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
desde que instituam regime de previdência complementar 
para os seus respectivos servidores titulares de cargo 
efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e 
pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este 
artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do 
regime geral de previdência social de que trata o art. 
201. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 
15/12/98) 

§ 15 O regime de previdência complementar de que trata o 
§ 14 será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder 
Executivo, observado o disposto no art. 202 e seus 
parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades 
fechadas de previdência complementar, de natureza pública, 
que oferecerão aos respectivos participantes planos de 
benefícios somente na modalidade de contribuição definida. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 
19.12.2003) 

§ 16 Somente mediante sua prévia e expressa opção, o 
disposto nos  §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que 
tiver ingressado no serviço público até a data da publicação 
do ato de instituição do correspondente regime de 
previdência complementar. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

§ 17 Todos os valores de remuneração considerados para o 
cálculo do benefício previsto no § 3° serão devidamente 
atualizados, na forma da lei.  (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

§ 18 Incidirá contribuição sobre os proventos de 
aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que 
trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido 
para os benefícios do regime geral de previdência social de 
que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido 
para os servidores titulares de cargos efetivos. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

§ 19 O servidor de que trata este artigo que tenha 
completado as exigências para aposentadoria voluntária 
estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em 
atividade fará jus a um abono de permanência equivalente 
ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as 
exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, 
II. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

§ 20 Fica vedada a existência de mais de um regime próprio 
de previdência social para os servidores titulares de cargos 
efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo 

regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 
142, § 3º, X.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 
19.12.2003) 

§ 21 A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá 
apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e 
de pensão que superem o dobro do limite máximo 
estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, 
quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de 
doença incapacitante. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 47, de 2005) 

 Art. 41 São estáveis após três anos de efetivo exercício os 
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em 
virtude de concurso público. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

I - em virtude de sentença judicial transitada em 
julgado; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 

II - mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

III - mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na forma de lei complementar, assegurada 
ampla defesa. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998) 

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor 
estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, 
se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a 
indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em 
disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de 
serviço. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o 
servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração 
proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado 
aproveitamento em outro cargo. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é 
obrigatória a avaliação especial de desempenho por 
comissão instituída para essa finalidade. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

CAPÍTULO III 

Do Poder Judiciário 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: 

I - o Supremo Tribunal Federal; 



VADE MECUM ESTRATÉGICO TJ/AM – Assistente Técnico Judiciário 

Legislação compilada pelo Estratégia Concursos 

 

 
 

Cursos Completos para o TJ-AM em: 
www.estrategiaconcursos.com.br  

 50 
82 

I-A o Conselho Nacional de Justiça; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

II - o Superior Tribunal de Justiça; 

II-A - o Tribunal Superior do Trabalho;           (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 92, de 2016) 

III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 

IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; 

V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; 

VI - os Tribunais e Juízes Militares; 

VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e 
Territórios. 

§ 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de 
Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores 
têm jurisdição em todo o território nacional. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal 
Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, 
observados os seguintes princípios: 

I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz 
substituto, mediante concurso público de provas e títulos, 
com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em 
todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no 
mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas 
nomeações, à ordem de classificação; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, 
por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes 
normas: 

a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes 
consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento; 

b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de 
exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira 
quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não 
houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago; 

c) aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos 
critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício 
da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos 
oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

d) na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá 
recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois 
terços de seus membros, conforme procedimento próprio, e 
assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-
se a indicação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 

e) não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver 
autos em seu poder além do prazo legal, não podendo 
devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão; 
(Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

III o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por 
antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados na 
última ou única entrância; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

IV previsão de cursos oficiais de preparação, 
aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo 
etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a 
participação em curso oficial ou reconhecido por escola 
nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

V - o subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores 
corresponderá a noventa e cinco por cento do subsídio 
mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal e os subsídios dos demais magistrados serão fixados 
em lei e escalonados, em nível federal e estadual, conforme 
as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, 
não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 
dez por cento ou inferior a cinco por cento, nem exceder a 
noventa e cinco por cento do subsídio mensal dos Ministros 
dos Tribunais Superiores, obedecido, em qualquer caso, o 
disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4º; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

VI - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus 
dependentes observarão o disposto no art. 40; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

VII o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo 
autorização do tribunal; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

VIII o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do 
magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão 
por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do 
Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

VIII-A a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de 
comarca de igual entrância atenderá, no que couber, ao 
disposto nas alíneas a , b , c e e do inciso II; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de 
nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados 
atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a 
estes, em casos nos quais a preservação do direito à 
intimidade do interessado no sigilo não prejudique o 
interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

X as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas 
e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo 
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voto da maioria absoluta de seus membros; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

XI nos tribunais com número superior a vinte e cinco 
julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o 
mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para 
o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais 
delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se 
metade das vagas por antigüidade e a outra metade por 
eleição pelo tribunal pleno; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

XII a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado 
férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, 
funcionando, nos dias em que não houver expediente 
forense normal, juízes em plantão permanente; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

XIII o número de juízes na unidade jurisdicional será 
proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva 
população; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) 

XIV os servidores receberão delegação para a prática de atos 
de administração e atos de mero expediente sem caráter 
decisório; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) 

XV a distribuição de processos será imediata, em todos os 
graus de jurisdição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 

Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais 
Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e 
Territórios será composto de membros, do Ministério 
Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados 
de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 
dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista 
sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas 
classes. 

Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará 
lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos vinte 
dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para 
nomeação. 

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: 

I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida 
após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, 
nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver 
vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial 
transitada em julgado; 

II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, 
na forma do art. 93, VIII; 

III - irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos 
arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

Parágrafo único. Aos juízes é vedado: 

I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou 
função, salvo uma de magistério; 

II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou 
participação em processo; 

III - dedicar-se à atividade político-partidária. 

IV receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou 
contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou 
privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

V exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, 
antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por 
aposentadoria ou exoneração. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

Art. 96. Compete privativamente: 

I - aos tribunais: 

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos 
internos, com observância das normas de processo e das 
garantias processuais das partes, dispondo sobre a 
competência e o funcionamento dos respectivos órgãos 
jurisdicionais e administrativos; 

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos 
juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da 
atividade correicional respectiva; 

c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de 
juiz de carreira da respectiva jurisdição; 

d) propor a criação de novas varas judiciárias; 

e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e 
títulos, obedecido o disposto no art. 169, parágrafo único, os 
cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de 
confiança assim definidos em lei; 

f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus 
membros e aos juízes e servidores que lhes forem 
imediatamente vinculados; 

II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e 
aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo 
respectivo, observado o disposto no art. 169: 

a) a alteração do número de membros dos tribunais 
inferiores; 

b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus 
serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, 
bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos 
juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 
19.12.2003) 

c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores; 

d) a alteração da organização e da divisão judiciárias; 

III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do 
Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do 
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Ministério Público, nos crimes comuns e de 
responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça 
Eleitoral. 

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus 
membros ou dos membros do respectivo órgão especial 
poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei 
ou ato normativo do Poder Público. 

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os 
Estados criarão: 

I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados 
e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a 
execução de causas cíveis de menor complexidade e 
infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os 
procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas 
hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de 
recursos por turmas de juízes de primeiro grau; 

II - justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos 
pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 
quatro anos e competência para, na forma da lei, celebrar 
casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação 
apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições 
conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras 
previstas na legislação. 

§ 1º Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais 
no âmbito da Justiça Federal. (Renumerado pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 2º As custas e emolumentos serão destinados 
exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades 
específicas da Justiça. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004) 

Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia 
administrativa e financeira. 

§ 1º Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias 
dentro dos limites estipulados conjuntamente com os 
demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias. 

§ 2º O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros 
tribunais interessados, compete: 

I - no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal 
Federal e dos Tribunais Superiores, com a aprovação dos 
respectivos tribunais; 

II - no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e 
Territórios, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, com a 
aprovação dos respectivos tribunais. 

§ 3º Se os órgãos referidos no § 2º não encaminharem as 
respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo 
estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder 
Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta 
orçamentária anual, os valores aprovados na lei 
orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites 
estipulados na forma do § 1º deste artigo. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 4º Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo 
forem encaminhadas em desacordo com os limites 
estipulados na forma do § 1º, o Poder Executivo procederá 
aos ajustes necessários para fins de consolidação da 
proposta orçamentária anual. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 5º Durante a execução orçamentária do exercício, não 
poderá haver a realização de despesas ou a assunção de 
obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias, exceto se previamente 
autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares 
ou especiais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) 

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas 
Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de 
sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem 
cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos 
créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de 
pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos 
adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 62, de 2009).  (Vide Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009) 

§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem 
aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, 
pensões e suas complementações, benefícios 
previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, 
fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença 
judicial transitada em julgado, e serão pagos com 
preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre 
aqueles referidos no § 2º deste artigo. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, 
originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 
(sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença 
grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma 
da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais 
débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para 
os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o 
fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante 
será pago na ordem cronológica de apresentação do 
precatório.    (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
94, de 2016) 

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à 
expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de 
obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as 
Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença 
judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009). 

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por 
leis próprias, valores distintos às entidades de direito 
público, segundo as diferentes capacidades econômicas, 
sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime 
geral de previdência social. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009). 
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§ 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, 
constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de 
julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício 
seguinte, quando terão seus valores atualizados 
monetariamente. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009). 

§ 6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão 
consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao 
Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda 
determinar o pagamento integral e autorizar, a 
requerimento do credor e exclusivamente para os casos de 
preterimento de seu direito de precedência ou de não 
alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do 
seu débito, o sequestro da quantia respectiva. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 

§ 7º O Presidente do Tribunal competente que, por ato 
comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a 
liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de 
responsabilidade e responderá, também, perante o 
Conselho Nacional de Justiça. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009). 

§ 8º É vedada a expedição de precatórios complementares 
ou suplementares de valor pago, bem como o 
fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução 
para fins de enquadramento de parcela do total ao que 
dispõe o § 3º deste artigo. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009). 

§ 9º No momento da expedição dos precatórios, 
independentemente de regulamentação, deles deverá ser 
abatido, a título de compensação, valor correspondente aos 
débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e 
constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública 
devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, 
ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em 
virtude de contestação administrativa ou judicial. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 

§ 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal 
solicitará à Fazenda Pública devedora, para resposta em até 
30 (trinta) dias, sob pena de perda do direito de abatimento, 
informação sobre os débitos que preencham as condições 
estabelecidas no § 9º, para os fins nele previstos. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 

§ 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei da 
entidade federativa devedora, a entrega de créditos em 
precatórios para compra de imóveis públicos do respectivo 
ente federado. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, 
de 2009). 

§ 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, 
a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, 
até o efetivo pagamento, independentemente de sua 
natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica 

da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da 
mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros 
incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída 
a incidência de juros compensatórios. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009). 

§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus 
créditos em precatórios a terceiros, independentemente da 
concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o 
disposto nos §§ 2º e 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 62, de 2009). 

§ 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após 
comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal 
de origem e à entidade devedora. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009). 

§ 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei 
complementar a esta Constituição Federal poderá 
estabelecer regime especial para pagamento de crédito de 
precatórios de Estados, Distrito Federal e Municípios, 
dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e 
forma e prazo de liquidação. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009). 

§ 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a União 
poderá assumir débitos, oriundos de precatórios, de Estados, 
Distrito Federal e Municípios, refinanciando-os diretamente. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 

§ 17. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
aferirão mensalmente, em base anual, o comprometimento 
de suas respectivas receitas correntes líquidas com o 
pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor.     
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016) 

§ 18. Entende-se como receita corrente líquida, para os fins 
de que trata o § 17, o somatório das receitas tributárias, 
patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e 
de serviços, de transferências correntes e outras receitas 
correntes, incluindo as oriundas do § 1º do art. 20 da 
Constituição Federal, verificado no período compreendido 
pelo segundo mês imediatamente anterior ao de referência 
e os 11 (onze) meses precedentes, excluídas as duplicidades, 
e deduzidas:     (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, 
de 2016) 

I - na União, as parcelas entregues aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios por determinação constitucional;     
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016) 

II - nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por 
determinação constitucional;     (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 94, de 2016) 

III - na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos 
Municípios, a contribuição dos servidores para custeio de 
seu sistema de previdência e assistência social e as receitas 
provenientes da compensação financeira referida no § 9º do 
art. 201 da Constituição Federal.     (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 94, de 2016) 
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§ 19. Caso o montante total de débitos decorrentes de 
condenações judiciais em precatórios e obrigações de 
pequeno valor, em período de 12 (doze) meses, ultrapasse a 
média do comprometimento percentual da receita corrente 
líquida nos 5 (cinco) anos imediatamente anteriores, a 
parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada, 
excetuada dos limites de endividamento de que tratam os 
incisos VI e VII do art. 52 da Constituição Federal e de 
quaisquer outros limites de endividamento previstos, não se 
aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação de 
receita prevista no inciso IV do art. 167 da Constituição 
Federal.     (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 
2016) 

§ 20. Caso haja precatório com valor superior a 15% (quinze 
por cento) do montante dos precatórios apresentados nos 
termos do § 5º deste artigo, 15% (quinze por cento) do valor 
deste precatório serão pagos até o final do exercício seguinte 
e o restante em parcelas iguais nos cinco exercícios 
subsequentes, acrescidas de juros de mora e correção 
monetária, ou mediante acordos diretos, perante Juízos 
Auxiliares de Conciliação de Precatórios, com redução 
máxima de 40% (quarenta por cento) do valor do crédito 
atualizado, desde que em relação ao crédito não penda 
recurso ou defesa judicial e que sejam observados os 
requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente 
federado.     (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 
2016) 

§§ 1º a 3º           (Revogados pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 

Seção II 

Do Supremo Tribunal Federal 

Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze 
Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e 
cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável 
saber jurídico e reputação ilibada. 

Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal 
serão nomeados pelo Presidente da República, depois de 
aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

I - processar e julgar, originariamente: 

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo federal ou estadual e a ação declaratória de 
constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o 
Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus 
próprios Ministros e o Procurador-Geral da República; 

c) nas infrações penais comuns e nos crimes de 
responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes 
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o 

disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, 
os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão 
diplomática de caráter permanente; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 23, de 1999) 

d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas 
referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e 
o habeas data contra atos do Presidente da República, das 
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do 
Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da 
República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 

e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo 
internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o 
Território; 

f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União 
e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as 
respectivas entidades da administração indireta; 

g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro; 

h) (Revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou 
quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário 
cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do 
Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à 
mesma jurisdição em uma única instância; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 22, de 1999) 

j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados; 

l) a reclamação para a preservação de sua competência e 
garantia da autoridade de suas decisões; 

m) a execução de sentença nas causas de sua competência 
originária, facultada a delegação de atribuições para a 
prática de atos processuais; 

n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam 
direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais 
da metade dos membros do tribunal de origem estejam 
impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados; 

o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de 
Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou 
entre estes e qualquer outro tribunal; 

p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de 
inconstitucionalidade; 

q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma 
regulamentadora for atribuição do Presidente da República, 
do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, 
do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais 
Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal; 

r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o 
Conselho Nacional do Ministério Público; (Incluída pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

II - julgar, em recurso ordinário: 
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a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data 
e o mandado de injunção decididos em única instância pelos 
Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 

b) o crime político; 

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas 
decididas em única ou última instância, quando a decisão 
recorrida: 

a) contrariar dispositivo desta Constituição; 

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face 
desta Constituição. 

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 
(Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 1º A arguição de descumprimento de preceito 
fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada 
pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. 
(Transformado do parágrafo único em § 1º pela Emenda 
Constitucional nº 3, de 17/03/93) 

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo 
Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de 
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de 
constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito 
vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder 
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas 
esferas federal, estadual e municipal. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá 
demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais 
discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal 
examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo 
pela manifestação de dois terços de seus membros. (Incluída 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

Art. 103. Podem propor a ação direta de 
inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

I - o Presidente da República; 

II - a Mesa do Senado Federal; 

III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 

IV a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa 
do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

VI - o Procurador-Geral da República; 

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 

VIII - partido político com representação no Congresso 
Nacional; 

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito 
nacional. 

§ 1º O Procurador-Geral da República deverá ser 
previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em 
todos os processos de competência do Supremo Tribunal 
Federal. 

§ 2º Declarada a inconstitucionalidade por omissão de 
medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada 
ciência ao Poder competente para a adoção das providências 
necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para 
fazê-lo em trinta dias. 

§ 3º Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a 
inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato 
normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União, 
que defenderá o ato ou texto impugnado. 

§ 4º (Revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou 
por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus 
membros, após reiteradas decisões sobre matéria 
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua 
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em 
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, 
estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou 
cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e 
a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja 
controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a 
administração pública que acarrete grave insegurança 
jurídica e relevante multiplicação de processos sobre 
questão idêntica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 

§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a 
aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser 
provocada por aqueles que podem propor a ação direta de 
inconstitucionalidade.(Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004) 

§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar 
a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá 
reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a 
procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a 
decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja 
proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o 
caso. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 
(quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 
1 (uma) recondução, sendo: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 61, de 2009) 

I - o Presidente do Supremo Tribunal Federal; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 61, de 2009) 
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II - um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo 
respectivo tribunal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 

III - um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado 
pelo respectivo tribunal; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

IV - um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo 
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

V - um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

VI - um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo 
Superior Tribunal de Justiça; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

VII - um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de 
Justiça; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

VIII - um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo 
Tribunal Superior do Trabalho; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

IX - um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do 
Trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) 

X - um membro do Ministério Público da União, indicado pelo 
Procurador-Geral da República; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

XI - um membro do Ministério Público estadual, escolhido 
pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes 
indicados pelo órgão competente de cada instituição 
estadual; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) 

XII - dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

XIII - dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação 
ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro 
pelo Senado Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004) 

§ 1º O Conselho será presidido pelo Presidente do Supremo 
Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo 
Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 61, de 2009) 

§ 2º Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo 
Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela 
maioria absoluta do Senado Federal. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 61, de 2009) 

§ 3º Não efetuadas, no prazo legal, as indicações previstas 
neste artigo, caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação 
administrativa e financeira do Poder Judiciário e do 
cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-
lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas 
pelo Estatuto da Magistratura: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo 
cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir 
atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou 
recomendar providências; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou 
mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos 
praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, 
podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se 
adotem as providências necessárias ao exato cumprimento 
da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas 
da União; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) 

III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou 
órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços 
auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços 
notariais e de registro que atuem por delegação do poder 
público ou oficializados, sem prejuízo da competência 
disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar 
processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a 
disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou 
proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar 
outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

IV - representar ao Ministério Público, no caso de crime 
contra a administração pública ou de abuso de autoridade; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

V - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos 
disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há 
menos de um ano; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 

VI - elaborar semestralmente relatório estatístico sobre 
processos e sentenças prolatadas, por unidade da 
Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

VII - elaborar relatório anual, propondo as providências que 
julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no 
País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar 
mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser 
remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da 
sessão legislativa. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 

§ 5º O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a 
função de Ministro-Corregedor e ficará excluído da 
distribuição de processos no Tribunal, competindo-lhe, além 
das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da 
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Magistratura, as seguintes: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

I - receber as reclamações e denúncias, de qualquer 
interessado, relativas aos magistrados e aos serviços 
judiciários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) 

II - exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de 
correição geral; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004) 

III - requisitar e designar magistrados, delegando-lhes 
atribuições, e requisitar servidores de juízos ou tribunais, 
inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 6º Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da 
República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004) 

§ 7º A União, inclusive no Distrito Federal e nos Territórios, 
criará ouvidorias de justiça, competentes para receber 
reclamações e denúncias de qualquer interessado contra 
membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra seus 
serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho 
Nacional de Justiça. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 

Seção III 

Do Superior Tribunal De Justiça 

Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no 
mínimo, trinta e três Ministros. 

Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça 
serão nomeados pelo Presidente da República, dentre 
brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e 
cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, 
depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do 
Senado Federal, sendo: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

I - um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e 
um terço dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça, 
indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal; 

II - um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros 
do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e 
Territórios, alternadamente, indicados na forma do art. 94. 

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

I - processar e julgar, originariamente: 

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do 
Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os 
desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do 
Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos 
Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais 
Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os 
membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos 

Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem 
perante tribunais; 

b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de 
Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999) 

c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for 
qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando 
o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de 
Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da 
Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999) 

d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, 
ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre 
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes 
vinculados a tribunais diversos; 

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus 
julgados; 

f) a reclamação para a preservação de sua competência e 
garantia da autoridade de suas decisões; 

g) os conflitos de atribuições entre autoridades 
administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades 
judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do 
Distrito Federal, ou entre as deste e da União; 

h) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma 
regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou 
autoridade federal, da administração direta ou indireta, 
excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal 
Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, 
da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal; 

i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de 
exequatur às cartas rogatórias; (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

II - julgar, em recurso ordinário: 

a) os habeas corpus decididos em única ou última instância 
pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos 
Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão 
for denegatória; 

b) os mandados de segurança decididos em única instância 
pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos 
Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando 
denegatória a decisão; 

c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou 
organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município 
ou pessoa residente ou domiciliada no País; 

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única 
ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou 
pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 
quando a decisão recorrida: 

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 
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b) julgar válido ato de governo local contestado em face de 
lei federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004) 

c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja 
atribuído outro tribunal. 

Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de 
Justiça: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) 

I - a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados, cabendo-lhe, dentre outras funções, 
regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção 
na carreira; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) 

II - o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na 
forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da 
Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão 
central do sistema e com poderes correicionais, cujas 
decisões terão caráter vinculante. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

Seção IV 

Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais 

Art. 106. São órgãos da Justiça Federal: 

I - os Tribunais Regionais Federais; 

II - os Juízes Federais. 

Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no 
mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na 
respectiva região e nomeados pelo Presidente da República 
dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e 
cinco anos, sendo: 

I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de 
efetiva atividade profissional e membros do Ministério 
Público Federal com mais de dez anos de carreira; 

II - os demais, mediante promoção de juízes federais com 
mais de cinco anos de exercício, por antigüidade e 
merecimento, alternadamente. 

§ 1º A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos 
Tribunais Regionais Federais e determinará sua jurisdição e 
sede. (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 2º Os Tribunais Regionais Federais instalarão a justiça 
itinerante, com a realização de audiências e demais funções 
da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da 
respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos 
e comunitários. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004) 

§ 3º Os Tribunais Regionais Federais poderão funcionar 
descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a 
fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça 

em todas as fases do processo. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais: 

I - processar e julgar, originariamente: 

a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da 
Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e 
de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da 
União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; 

b) as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados 
seus ou dos juízes federais da região; 

c) os mandados de segurança e os habeas data contra ato do 
próprio Tribunal ou de juiz federal; 

d) os habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz 
federal; 

e) os conflitos de competência entre juízes federais 
vinculados ao Tribunal; 

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos 
juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da 
competência federal da área de sua jurisdição. 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou 
empresa pública federal forem interessadas na condição de 
autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, 
as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e 
à Justiça do Trabalho; 

II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo 
internacional e Município ou pessoa domiciliada ou 
residente no País; 

III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com 
Estado estrangeiro ou organismo internacional; 

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em 
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de 
suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas 
as contravenções e ressalvada a competência da Justiça 
Militar e da Justiça Eleitoral; 

V - os crimes previstos em tratado ou convenção 
internacional, quando, iniciada a execução no País, o 
resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou 
reciprocamente; 

V-A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o 
§ 5º deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 

VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos 
determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem 
econômico-financeira; 

VII - os habeas corpus, em matéria criminal de sua 
competência ou quando o constrangimento provier de 
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autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a 
outra jurisdição; 

VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato 
de autoridade federal, excetuados os casos de competência 
dos tribunais federais; 

IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, 
ressalvada a competência da Justiça Militar; 

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de 
estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o 
"exequatur", e de sentença estrangeira, após a 
homologação, as causas referentes à nacionalidade, 
inclusive a respectiva opção, e à naturalização; 

XI - a disputa sobre direitos indígenas. 

§ 1º As causas em que a União for autora serão aforadas na 
seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte. 

§ 2º As causas intentadas contra a União poderão ser 
aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, 
naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem 
à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no 
Distrito Federal. 

§ 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro 
do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em 
que forem parte instituição de previdência social e segurado, 
sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, 
e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que 
outras causas sejam também processadas e julgadas pela 
justiça estadual. 

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível 
será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de 
jurisdição do juiz de primeiro grau. 

§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o 
Procurador-Geral da República, com a finalidade de 
assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de 
tratados internacionais de direitos humanos dos quais o 
Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal 
de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, 
incidente de deslocamento de competência para a Justiça 
Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) 

Art. 110. Cada Estado, bem como o Distrito Federal, 
constituirá uma seção judiciária que terá por sede a 
respectiva Capital, e varas localizadas segundo o 
estabelecido em lei. 

Parágrafo único. Nos Territórios Federais, a jurisdição e as 
atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juízes 
da justiça local, na forma da lei. 

Seção V 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 92, de 2016) 

Do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais 

do Trabalho e dos Juízes do Trabalho 

Art. 111. São órgãos da Justiça do Trabalho: 

I - o Tribunal Superior do Trabalho; 

II - os Tribunais Regionais do Trabalho; 

III - Juizes do Trabalho.          (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 24, de 1999) 

§§ 1º a 3º           (Revogados pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 

Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 
vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com 
mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta e cinco anos, 
de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo 
Presidente da República após aprovação pela maioria 
absoluta do Senado Federal, sendo:            (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 92, de 2016) 

I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de 
efetiva atividade profissional e membros do Ministério 
Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo 
exercício, observado o disposto no art. 94;          (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

II - os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do 
Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados 
pelo próprio Tribunal Superior.           (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 1º A lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior 
do Trabalho.            (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 

§ 2º Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho:          
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

I - a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras 
funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e 
promoção na carreira;         (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

II - o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe 
exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, 
orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central 
do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante.         
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 3º  Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e 
julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de 
sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.            
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 92, de 2016) 

Art. 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, 
nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la 
aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal 
Regional do Trabalho.             (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 
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Art. 113. A lei disporá sobre a constituição, investidura, 
jurisdição, competência, garantias e condições de exercício 
dos órgãos da Justiça do Trabalho.          (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 24, de 1999) 

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:            
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os 
entes de direito público externo e da administração pública 
direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios;            (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004) 

II - as ações que envolvam exercício do direito de greve;           
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, 
entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e 
empregadores;           (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004) 

IV - os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data 
, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua 
jurisdição;          (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004) 

V - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição 
trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o;        
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, 
decorrentes da relação de trabalho;        (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

VII - as ações relativas às penalidades administrativas 
impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das 
relações de trabalho;         (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas 
no art. 195, I, a , e II, e seus acréscimos legais, decorrentes 
das sentenças que proferir;         (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, 
na forma da lei.          (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004) 

§ 1º Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão 
eleger árbitros. 

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva 
ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, 
ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a 
Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as 
disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem 
como as convencionadas anteriormente.             (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 3º Em caso de greve em atividade essencial, com 
possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério 
Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, 

competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.          
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se 
de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na 
respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República 
dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e 
cinco anos, sendo: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de 
efetiva atividade profissional e membros do Ministério 
Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo 
exercício, observado o disposto no art. 94;         (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

II - os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por 
antiguidade e merecimento, alternadamente.          (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça 
itinerante, com a realização de audiências e demais funções 
de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da 
respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos 
e comunitários.           (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004) 

§ 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar 
descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a 
fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça 
em todas as fases do processo.          (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

Art. 116. Nas Varas do Trabalho, a jurisdição será exercida 
por um juiz singular.          (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 24, de 1999) 

Parágrafo único. (Revogado). 

Art. 117. e Parágrafo único.  (Revogados) 

Seção VI 

Dos Tribunais e Juízes Eleitorais 

Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral: 

I - o Tribunal Superior Eleitoral; 

II - os Tribunais Regionais Eleitorais; 

III - os Juízes Eleitorais; 

IV - as Juntas Eleitorais. 

Art. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no 
mínimo, de sete membros, escolhidos: 

I - mediante eleição, pelo voto secreto: 

a) três juízes dentre os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal; 

b) dois juízes dentre os Ministros do Superior Tribunal de 
Justiça; 
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II - por nomeação do Presidente da República, dois juízes 
dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade 
moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. 

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu 
Presidente e o Vice-Presidente dentre os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, e o Corregedor Eleitoral dentre os 
Ministros do Superior Tribunal de Justiça. 

Art. 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de 
cada Estado e no Distrito Federal. 

§ 1º - Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão: 

I - mediante eleição, pelo voto secreto: 

a) de dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de 
Justiça; 

b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo 
Tribunal de Justiça; 

II - de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na 
Capital do Estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, 
de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal 
Regional Federal respectivo; 

III - por nomeação, pelo Presidente da República, de dois 
juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e 
idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. 

§ 2º - O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu Presidente e 
o Vice-Presidente- dentre os desembargadores. 

Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e 
competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas 
eleitorais. 

§ 1º Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os 
integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas 
funções, e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas 
garantias e serão inamovíveis. 

§ 2º Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo 
justificado, servirão por dois anos, no mínimo, e nunca por 
mais de dois biênios consecutivos, sendo os substitutos 
escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em 
número igual para cada     categoria. 

§ 3º São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior 
Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as 
denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. 

§ 4º Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente 
caberá recurso quando: 

I - forem proferidas contra disposição expressa desta 
Constituição ou de lei; 

II - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou 
mais tribunais eleitorais; 

III - versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas 
nas eleições federais ou estaduais; 

IV - anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos 
eletivos federais ou estaduais; 

V - denegarem habeas corpus, mandado de segurança, 
habeas data ou mandado de injunção. 

Seção VII 

Dos Tribunais e Juízes Militares 

Art. 122. São órgãos da Justiça Militar: 

I - o Superior Tribunal Militar; 

II - os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei. 

Art. 123. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de quinze 
Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, 
depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 
três dentre oficiais-generais da Marinha, quatro dentre 
oficiais-generais do Exército, três dentre oficiais-generais da 
Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da 
carreira, e cinco dentre civis. 

Parágrafo único. Os Ministros civis serão escolhidos pelo 
Presidente da República dentre brasileiros maiores de trinta 
e cinco anos, sendo: 

I - três dentre advogados de notório saber jurídico e conduta 
ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade 
profissional; 

II - dois, por escolha paritária, dentre juízes auditores e 
membros do Ministério Público da Justiça Militar. 

Art. 124. à Justiça Militar compete processar e julgar os 
crimes militares definidos em lei. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o 
funcionamento e a competência da Justiça Militar. 

Seção VIII 

Dos Tribunais e Juízes dos Estados 

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os 
princípios estabelecidos nesta Constituição. 

§ 1º A competência dos tribunais será definida na 
Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária 
de iniciativa do Tribunal de Justiça. 

§ 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de 
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais 
ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a 
atribuição da legitimação para agir a um único órgão. 

§ 3º A lei estadual poderá criar, mediante proposta do 
Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, em 
primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de 
Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, 
ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o 
efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
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§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os 
militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e 
as ações judiciais contra atos disciplinares militares, 
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, 
cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do 
posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar 
e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra 
civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, 
cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de 
direito, processar e julgar os demais crimes militares. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 6º O Tribunal de Justiça poderá funcionar 
descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a 
fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça 
em todas as fases do processo. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 7º O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com 
a realização de audiências e demais funções da atividade 
jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, 
servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de 
Justiça proporá a criação de varas especializadas, com 
competência exclusiva para questões agrárias. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente 
prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do 
litígio. 

CAPÍTULO IV 

Das Funções Essenciais à Justiça 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 
2014) 

Seção I 

Do Ministério Público 

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis. 

§ 1º São princípios institucionais do Ministério Público a 
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. 

§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional 
e administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, 
propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus 
cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso 
público de provas ou de provas e títulos, a política 
remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua 
organização e funcionamento. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 3º O Ministério Público elaborará sua proposta 
orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias. 

§ 4º Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva 
proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei 
de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, 
para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, 
os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados 
de acordo com os limites estipulados na forma do § 3º. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 5º Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for 
encaminhada em desacordo com os limites estipulados na 
forma do § 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes 
necessários para fins de consolidação da proposta 
orçamentária anual. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 

§ 6º Durante a execução orçamentária do exercício, não 
poderá haver a realização de despesas ou a assunção de 
obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias, exceto se previamente 
autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares 
ou especiais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) 

Art. 128. O Ministério Público abrange: 

I - o Ministério Público da União, que compreende: 

a) o Ministério Público Federal; 

b) o Ministério Público do Trabalho; 

c) o Ministério Público Militar; 

d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; 

II - os Ministérios Públicos dos Estados. 

§ 1º O Ministério Público da União tem por chefe o 
Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da 
República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e 
cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria 
absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 
dois anos, permitida a recondução. 

§ 2º A destituição do Procurador-Geral da República, por 
iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida 
de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. 

§ 3º Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito 
Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre 
integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para 
escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo 
Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, 
permitida uma recondução. 

§ 4º Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito 
Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação 
da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei 
complementar respectiva. 
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§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja 
iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, 
estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de 
cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus 
membros: 

I - as seguintes garantias: 

a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo 
perder o cargo senão por sentença judicial transitada em 
julgado; 

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, 
mediante decisão do órgão colegiado competente do 
Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus 
membros, assegurada ampla defesa; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, § 
4º, e ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 150, II, 153, 
III, 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998) 

II - as seguintes vedações: 

a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, 
honorários, percentagens ou custas processuais; 

b) exercer a advocacia; 

c) participar de sociedade comercial, na forma da lei; 

d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra 
função pública, salvo uma de magistério; 

e) exercer atividade político-partidária; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

f) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou 
contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou 
privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. (Incluída 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 6º Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto 
no art. 95, parágrafo único, V. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma 
da lei; 

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta 
Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia; 

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente 
e de outros interesses difusos e coletivos; 

IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou 
representação para fins de intervenção da União e dos 
Estados, nos casos previstos nesta Constituição; 

V - defender judicialmente os direitos e interesses das 
populações indígenas; 

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos 
de sua competência, requisitando informações e 
documentos para instruí-los, na forma da lei complementar 
respectiva; 

VII - exercer o controle externo da atividade policial, na 
forma da lei complementar mencionada no artigo anterior; 

VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de 
inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de 
suas manifestações processuais; 

IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde 
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a 
representação judicial e a consultoria jurídica de entidades 
públicas. 

§ 1º A legitimação do Ministério Público para as ações civis 
previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas 
mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e 
na lei. 

§ 2º As funções do Ministério Público só podem ser exercidas 
por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca 
da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da 
instituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 

§ 3º O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á 
mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a 
participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua 
realização, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, 
três anos de atividade jurídica e observando-se, nas 
nomeações, a ordem de classificação. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o 
disposto no art. 93. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 5º A distribuição de processos no Ministério Público será 
imediata. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) 

Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos 
Tribunais de Contas aplicam-se as disposições desta seção 
pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. 

Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público 
compõe-se de quatorze membros nomeados pelo 
Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela 
maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de 
dois anos, admitida uma recondução, sendo: (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

I o Procurador-Geral da República, que o preside; 

II quatro membros do Ministério Público da União, 
assegurada a representação de cada uma de suas carreiras; 

III três membros do Ministério Público dos Estados; 
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IV dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e 
outro pelo Superior Tribunal de Justiça; 

V dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil; 

VI dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação 
ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro 
pelo Senado Federal. 

§ 1º Os membros do Conselho oriundos do Ministério 
Público serão indicados pelos respectivos Ministérios 
Públicos, na forma da lei. 

§ 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o 
controle da atuação administrativa e financeira do Ministério 
Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus 
membros, cabendo lhe: 

I zelar pela autonomia funcional e administrativa do 
Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, 
no âmbito de sua competência, ou recomendar 
providências; 

II zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou 
mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos 
praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da 
União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou 
fixar prazo para que se adotem as providências necessárias 
ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência 
dos Tribunais de Contas; 

III receber e conhecer das reclamações contra membros ou 
órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, 
inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da 
competência disciplinar e correicional da instituição, 
podendo avocar processos disciplinares em curso, 
determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria 
com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de 
serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada 
ampla defesa; 

IV rever, de ofício ou mediante provocação, os processos 
disciplinares de membros do Ministério Público da União ou 
dos Estados julgados há menos de um ano; 

V elaborar relatório anual, propondo as providências que 
julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no 
País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a 
mensagem prevista no art. 84, XI. 

§ 3º O Conselho escolherá, em votação secreta, um 
Corregedor nacional, dentre os membros do Ministério 
Público que o integram, vedada a recondução, competindo-
lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, 
as seguintes: 

I receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, 
relativas aos membros do Ministério Público e dos seus 
serviços auxiliares; 

II exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e 
correição geral; 

III requisitar e designar membros do Ministério Público, 
delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de órgãos 
do Ministério Público. 

§ 4º O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho. 

§ 5º Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do 
Ministério Público, competentes para receber reclamações e 
denúncias de qualquer interessado contra membros ou 
órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços 
auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional 
do Ministério Público. 

Seção II 

Da Advocacia Pública 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, 
diretamente ou através de órgão vinculado, representa a 
União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos 
termos da lei complementar que dispuser sobre sua 
organização e funcionamento, as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Poder Executivo. 

§ 1º A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-
Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da 
República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de 
notável saber jurídico e reputação ilibada. 

§ 2º O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição 
de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público 
de provas e títulos. 

§ 3º Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a 
representação da União cabe à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, observado o disposto em lei. 

Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, 
organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de 
concurso público de provas e títulos, com a participação da 
Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, 
exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica 
das respectivas unidades federadas. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é 
assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, 
mediante avaliação de desempenho perante os órgãos 
próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

Seção III 

Da Advocacia 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014) 

Art. 133. O advogado é indispensável à administração da 
justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no 
exercício da profissão, nos limites da lei. 

SEÇÃO IV 
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Da Defensoria Pública 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014) 

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, 
como expressão e instrumento do regime democrático, 
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos 
direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e 
extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma 
integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso 
LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.       (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014) 

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da 
União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá 
normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos 
de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso 
público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a 
garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da 
advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado 
do parágrafo único pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) 

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas 
autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua 
proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na 
lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto 
no art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004) 

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da 
União e do Distrito Federal.   (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 74, de 2013) 

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a 
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, 
aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 
e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.       
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014) 

Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras 
disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão 
remunerados na forma do art. 39, § 4º. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

NOÇÕES DE DIREITO CIVIL  

DECRETO-LEI	Nº	4.657/1942	
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. 

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. 

§ 1º  Nos Estados, estrangeiros, a obrigatoriedade da lei 
brasileira, quando admitida, se inicia três meses depois de 
oficialmente publicada.  (Vide Lei nº 1.991, de 1953) (Vide Lei 
nº 2.145, de 1953) (Vide Lei nº 2.598, de 1955) (Vide Lei nº 
2.410, de 1955)  (Vide Lei nº 2.770, de 1956)  (Vide Lei nº 
3.244, de 1957)           (Vide Lei nº 4.966, de 1966) (Vide 
Decreto-Lei nº 333, de 1967) (Vide Lei nº 2.807, de 1956) 
(Vide Lei nº 4.820, de 1965) 

§ 3º  Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova 
publicação de seu texto, destinada a correção, o prazo deste 
artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova 
publicação. 

§ 4º  As correções a texto de lei já em vigor consideram-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 gerais ou 
especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a 
lei anterior. 

§ 3º  Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se 
restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. 

Art. 3º  Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando 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. 

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 geral, 
respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a 
coisa julgada.                  (Redação dada pela Lei nº 3.238, de 
1957) 

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo 
a lei vigente ao tempo em que se efetuou.                     (Incluído 
pela Lei nº 3.238, de 1957) 

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu 
titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo 
comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-
estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.                       
(Incluído pela Lei nº 3.238, de 1957) 

§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial 
de que já não caiba recurso.                          (Incluído pela Lei 
nº 3.238, de 1957) 

Art. 7º  A lei do país em que domiciliada a pessoa determina 
as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, 
a capacidade e os direitos de família. 
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§ 1º  Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei 
brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às 
formalidades da celebração. 

§ 2º O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se 
perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de 
ambos os nubentes.                     (Redação dada pela Lei nº 
3.238, de 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 nubentes domicílio, e, se este for 
diverso, a do primeiro domicílio conjugal. 

§ 5º - O estrangeiro casado, que se naturalizar brasileiro, 
pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer 
ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização, se 
apostile ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial 
de bens, respeitados os direitos de terceiros e dada esta 
adoção ao competente registro.                        (Redação dada 
pela Lei nº 6.515, de 1977) 

§ 6º  O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os 
cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil 
depois de 1 (um) ano da data da sentença, salvo se houver 
sido antecedida de separação judicial por igual prazo, caso 
em que a homologação produzirá efeito imediato, 
obedecidas as condições estabelecidas para a eficácia das 
sentenças estrangeiras no país. O Superior Tribunal de 
Justiça, na forma de seu regimento interno, poderá 
reexaminar, a requerimento do interessado, decisões já 
proferidas em pedidos de homologação de sentenças 
estrangeiras de divórcio de brasileiros, a fim de que passem 
a produzir todos os efeitos legais.                  (Redação dada 
pela Lei nº 12.036, de 2009). 

§ 7º  Salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe da 
família estende-se ao outro cônjuge e aos filhos não 
emancipados, e o do tutor ou curador aos incapazes sob sua 
guarda. 

§ 8º  Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á 
domiciliada no lugar de sua residência ou naquele em que se 
encontre. 

Art. 8º  Para qualificar os bens e regular as relações a eles 
concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem 
situados. 

§ 1º  Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o 
proprietário, quanto aos bens moveis que ele trouxer ou se 
destinarem a transporte para outros lugares. 

§ 2º  O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a 
pessoa, em cuja posse se encontre a coisa apenhada. 

Art. 9º  Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei 
do país em que se constituírem. 

§ 1º  Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e 
dependendo de forma essencial, será esta observada, 
admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos 
requisitos extrínsecos do ato. 

§ 2º  A obrigação resultante do contrato reputa-se 
constituída no lugar em que residir o proponente. 

Art.  10.  A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei 
do país em que domiciliado o defunto ou o desaparecido, 
qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. 

§ 1º A sucessão de bens de estrangeiros, situados no País, 
será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou 
dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que 
não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus.                     
(Redação dada pela Lei nº 9.047, de 1995) 

§ 2º  A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a 
capacidade para suceder. 

Art. 11.  As organizações destinadas a fins de interesse 
coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei 
do Estado em que se constituírem. 

§ 1º  Não poderão, entretanto ter no Brasil filiais, agências 
ou estabelecimentos antes de serem os atos constitutivos 
aprovados pelo Governo brasileiro, ficando sujeitas à lei 
brasileira. 

§ 2º  Os Governos estrangeiros, bem como as organizações 
de qualquer natureza, que eles tenham constituído, dirijam 
ou hajam investido de funções públicas, não poderão 
adquirir no Brasil bens imóveis ou susceptíveis de 
desapropriação. 

§ 3º  Os Governos estrangeiros podem adquirir a 
propriedade dos prédios necessários à sede dos 
representantes diplomáticos ou dos agentes consulares.                
(Vide Lei nº 4.331, de 1964) 

Art. 12.  É competente a autoridade judiciária brasileira, 
quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser 
cumprida a obrigação. 

§ 1º  Só à autoridade judiciária brasileira compete conhecer 
das ações relativas a imóveis situados no Brasil. 

§ 2º A autoridade judiciária brasileira cumprirá, concedido o 
exequatur e segundo a forma estabelecida pele lei brasileira, 
as diligências deprecadas por autoridade estrangeira 
competente, observando a lei desta, quanto ao objeto das 
diligências. 

Art.  13.  A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro 
rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios 
de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas 
que a lei brasileira desconheça. 

Art. 14.  Não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz 
exigir de quem a invoca prova do texto e da vigência. 

Art. 15.  Será executada no Brasil a sentença proferida no 
estrangeiro, que reúna os seguintes requisitos: 
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a) haver sido proferida por juiz competente; 

b) terem sido os partes citadas ou haver-se legalmente 
verificado à revelia; 

c) ter passado em julgado e estar revestida das formalidades 
necessárias para a execução no lugar em que foi proferida; 

d) estar traduzida por intérprete autorizado; 

e) ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal.                    
(Vide art.105, I, i da Constituição Federal). 

Art. 16.  Quando, nos termos dos artigos precedentes, se 
houver de aplicar a lei estrangeira, ter-se-á em vista a 
disposição desta, sem considerar-se qualquer remissão por 
ela feita a outra lei. 

Art. 17.  As leis, atos e sentenças de outro país, bem como 
quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no 
Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem 
pública e os bons costumes. 

Art. 18. Tratando-se de brasileiros, são competentes as 
autoridades consulares brasileiras para lhes celebrar o 
casamento e os mais atos de Registro Civil e de tabelionato, 
inclusive o registro de nascimento e de óbito dos filhos de 
brasileiro ou brasileira nascido no país da sede do Consulado.                        
(Redação dada pela Lei nº 3.238, de 1957) 

§ 1º  As autoridades consulares brasileiras também poderão 
celebrar a separação consensual e o divórcio consensual de 
brasileiros, não havendo filhos menores ou incapazes do 
casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos, 
devendo constar da respectiva escritura pública as 
disposições relativas à descrição e à partilha dos bens 
comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à 
retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à 
manutenção do nome adotado quando se deu o casamento.                        
(Incluído pela Lei nº 12.874, de 2013)         Vigência 

§ 2º  É indispensável a assistência de advogado, devidamente 
constituído, que se dará mediante a subscrição de petição, 
juntamente com ambas as partes, ou com apenas uma delas, 
caso a outra constitua advogado próprio, não se fazendo 
necessário que a assinatura do advogado conste da escritura 
pública.                         (Incluído pela Lei nº 12.874, de 2013)        
Vigência 

Art. 19. Reputam-se válidos todos os atos indicados no artigo 
anterior e celebrados pelos cônsules brasileiros na vigência 
do Decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, desde 
que satisfaçam todos os requisitos legais.                        (Incluído 
pela Lei nº 3.238, de 1957) 

Parágrafo único. No caso em que a celebração dêsses atos 
tiver sido recusada pelas autoridades consulares, com 
fundamento no artigo 18 do mesmo Decreto-lei, ao 
interessado é facultado renovar o pedido dentro em 90 
(noventa) dias contados da data da publicação desta lei.                          
(Incluído pela Lei nº 3.238, de 1957) 

Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e judicial, 
não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem 
que sejam consideradas as consequências práticas da 
decisão.                    (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e 
a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, 
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive 
em face das possíveis alternativas.                    (Incluído pela 
Lei nº 13.655, de 2018) 

Art. 21.  A decisão que, nas esferas administrativa, 
controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, 
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá 
indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e 
administrativas.                      (Incluído pela Lei nº 13.655, de 
2018) 

Parágrafo único.  A decisão a que se refere o caput deste 
artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para 
que a regularização ocorra de modo proporcional e 
equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se 
podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, 
em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou 
excessivos.                    (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

Art. 22.  Na interpretação de normas sobre gestão pública, 
serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do 
gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem 
prejuízo dos direitos dos administrados. 

§ 1º  Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade 
de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, 
serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem 
imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.                      
(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)  

§ 2º  Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza 
e a gravidade da infração cometida, os danos que dela 
provierem para a administração pública, as circunstâncias 
agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente.                    
(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

§ 3º  As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta 
na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e 
relativas ao mesmo fato.                   (Incluído pela Lei nº 
13.655, de 2018) 

Art. 23.  A decisão administrativa, controladora ou judicial 
que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre 
norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou 
novo condicionamento de direito, deverá prever regime de 
transição quando indispensável para que o novo dever ou 
condicionamento de direito seja cumprido de modo 
proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos 
interesses gerais. 

Parágrafo único.  (VETADO).                      (Incluído pela Lei nº 
13.655, de 2018) 

Art. 24.  A revisão, nas esferas administrativa, controladora 
ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, 
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processo ou norma administrativa cuja produção já se 
houver completado levará em conta as orientações gerais da 
época, sendo vedado que, com base em mudança posterior 
de orientação geral, se declarem inválidas situações 
plenamente constituídas.                       (Incluído pela Lei nº 
13.655, de 2018) 

Parágrafo único.  Consideram-se orientações gerais as 
interpretações e especificações contidas em atos públicos de 
caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa 
majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa 
reiterada e de amplo conhecimento público.                          
(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

 Art. 25.  (VETADO).                         (Incluído pela Lei nº 13.655, 
de 2018) 

Art. 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou 
situação contenciosa na aplicação do direito público, 
inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade 
administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e, 
quando for o caso, após realização de consulta pública, e 
presentes razões de relevante interesse geral, celebrar 
compromisso com os interessados, observada a legislação 
aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua 
publicação oficial.                        (Incluído pela Lei nº 13.655, 
de 2018) 

§ 1º  O compromisso referido no caput deste artigo:                        
(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

I - buscará solução jurídica proporcional, equânime, eficiente 
e compatível com os interesses gerais;                           (Incluído 
pela Lei nº 13.655, de 2018) 

II – (VETADO);                        (Incluído pela Lei nº 13.655, de 
2018) 

III - não poderá conferir desoneração permanente de dever 
ou condicionamento de direito reconhecidos por orientação 
geral;                     (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

IV - deverá prever com clareza as obrigações das partes, o 
prazo para seu cumprimento e as sanções aplicáveis em caso 
de descumprimento.                     (Incluído pela Lei nº 13.655, 
de 2018) 

§ 2º  (VETADO).                            (Incluído pela Lei nº 13.655, 
de 2018) 

Art. 27.  A decisão do processo, nas esferas administrativa, 
controladora ou judicial, poderá impor compensação por 
benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos 
resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos.                       
(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

§ 1º  A decisão sobre a compensação será motivada, ouvidas 
previamente as partes sobre seu cabimento, sua forma e, se 
for o caso, seu valor.                        (Incluído pela Lei nº 13.655, 
de 2018) 

§ 2º  Para prevenir ou regular a compensação, poderá ser 
celebrado compromisso processual entre os envolvidos.                          
(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

Art. 28.  O agente público responderá pessoalmente por suas 
decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro 
grosseiro.                         (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

§ 1º  (VETADO).         (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

§ 2º  (VETADO).       (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

§ 3º  (VETADO).      (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

Art. 29. Em qualquer órgão ou Poder, a edição de atos 
normativos por autoridade administrativa, salvo os de mera 
organização interna, poderá ser precedida de consulta 
pública para manifestação de interessados, 
preferencialmente por meio eletrônico, a qual será 
considerada na decisão.     (Incluído pela Lei nº 13.655, de 
2018)            (Vigência) 

§ 1º  A convocação conterá a minuta do ato normativo e 
fixará o prazo e demais condições da consulta pública, 
observadas as normas legais e regulamentares específicas, 
se houver.     (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)            
(Vigência) 

§ 2º  (VETADO).     (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)            
(Vigência) 

Art. 30.  As autoridades públicas devem atuar para aumentar 
a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por 
meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas 
a consultas.                    (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

Parágrafo único.  Os instrumentos previstos no caput deste 
artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão ou 
entidade a que se destinam, até ulterior revisão.                     
(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1942, 121º da 
Independência e 54º da República. 

GETULIO VARGAS 

Alexandre Marcondes Filho 

Oswaldo Aranha. 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.9.1942, 
retificado em 8.10.1942 e retificado em 17.6.1943 

LEI	Nº	10.406/2002	
Institui o Código Civil. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

PARTE GERAL 

LIVRO I 

Das Pessoas 
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TÍTULO I 

Das Pessoas Naturais 

CAPÍTULO I 

Da Personalidade e da Capacidade 

Art. 1º Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem 
civil. 

Art. 2º A personalidade civil da pessoa começa do 
nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a 
concepção, os direitos do nascituro.  

Art. 3º  São absolutamente incapazes de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 
(dezesseis) anos.             (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 
2015)          (Vigência) 

I - (Revogado).       

II - (Revogado).           

III - (Revogado).         

Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos, ou à 
maneira de os exercer: 

Art. 4º  São incapazes, relativamente a certos atos ou à 
maneira de os exercer:             (Redação dada pela Lei nº 
13.146, de 2015)        (Vigência) 

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 

II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;         (Redação 
dada pela Lei nº 13.146, de 2015)         (Vigência) 

 III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 
puderem exprimir sua vontade;          (Redação dada pela Lei 
nº 13.146, de 2015)        (Vigência) 

IV - os pródigos. 

Parágrafo único.  A capacidade dos indígenas será regulada 
por legislação especial.        (Redação dada pela Lei nº 13.146, 
de 2015)         (Vigência) 

Art. 5º A menoridade cessa aos dezoito anos completos, 
quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da 
vida civil. 

Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade: 

I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, 
mediante instrumento público, independentemente de 
homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o 
tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos; 

II - pelo casamento; 

III - pelo exercício de emprego público efetivo; 

IV - pela colação de grau em curso de ensino superior; 

V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela 
existência de relação de emprego, desde que, em função 

deles, o menor com dezesseis anos completos tenha 
economia própria. 

Art. 6º A existência da pessoa natural termina com a morte; 
presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a 
lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. 

Art. 7º Pode ser declarada a morte presumida, sem 
decretação de ausência: 

I - se for extremamente provável a morte de quem estava em 
perigo de vida; 

II - se alguém, desaparecido em campanha ou feito 
prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término 
da guerra. 

Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses 
casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as 
buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data 
provável do falecimento. 

Art. 8º Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma 
ocasião, não se podendo averiguar se algum dos 
comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão 
simultaneamente mortos. 

Art. 9º Serão registrados em registro público: 

I - os nascimentos, casamentos e óbitos; 

II - a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do 
juiz; 

III - a interdição por incapacidade absoluta ou relativa; 

IV - a sentença declaratória de ausência e de morte 
presumida. 

Art. 10. Far-se-á averbação em registro público: 

I - das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do 
casamento, o divórcio, a separação judicial e o 
restabelecimento da sociedade conjugal; 

II - dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou 
reconhecerem a filiação; 

CAPÍTULO II 

Dos Direitos da Personalidade 

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos 
da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não 
podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. 

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a 
direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem 
prejuízo de outras sanções previstas em lei. 

Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação 
para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge 
sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou 
colateral até o quarto grau. 

Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de 
disposição do próprio corpo, quando importar diminuição 
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permanente da integridade física, ou contrariar os bons 
costumes. 

Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido 
para fins de transplante, na forma estabelecida em lei 
especial. 

Art. 14. É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a 
disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, 
para depois da morte. 

Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente 
revogado a qualquer tempo. 

Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com 
risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção 
cirúrgica. 

Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele 
compreendidos o prenome e o sobrenome. 

Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por 
outrem em publicações ou representações que a exponham 
ao desprezo público, ainda quando não haja intenção 
difamatória. 

Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em 
propaganda comercial. 

Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza 
da proteção que se dá ao nome. 

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à 
administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, 
a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a 
publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma 
pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem 
prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a 
honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem 
a fins comerciais.        (Vide ADIN 4815) 

Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são 
partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os 
ascendentes ou os descendentes. 

Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, 
a requerimento do interessado, adotará as providências 
necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta 
norma.       (Vide ADIN 4815) 

CAPÍTULO III 

Da Ausência 

Seção I 

Da Curadoria dos Bens do Ausente 

Art. 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem 
dela haver notícia, se não houver deixado representante ou 
procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a 
requerimento de qualquer interessado ou do Ministério 
Público, declarará a ausência, e nomear-lhe-á curador. 

Art. 23. Também se declarará a ausência, e se nomeará 
curador, quando o ausente deixar mandatário que não 
queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se 
os seus poderes forem insuficientes. 

Art. 24. O juiz, que nomear o curador, fixar-lhe-á os poderes 
e obrigações, conforme as circunstâncias, observando, no 
que for aplicável, o disposto a respeito dos tutores e 
curadores. 

Art. 25. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja 
separado judicialmente, ou de fato por mais de dois anos 
antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. 

§ 1º Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente 
incumbe aos pais ou aos descendentes, nesta ordem, não 
havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. 

§ 2º Entre os descendentes, os mais próximos precedem os 
mais remotos. 

§ 3º Na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a 
escolha do curador. 

Seção II 

Da Sucessão Provisória 

Art. 26. Decorrido um ano da arrecadação dos bens do 
ausente, ou, se ele deixou representante ou procurador, em 
se passando três anos, poderão os interessados requerer 
que se declare a ausência e se abra provisoriamente a 
sucessão. 

Art. 27. Para o efeito previsto no artigo anterior, somente se 
consideram interessados: 

I - o cônjuge não separado judicialmente; 

II - os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários; 

III - os que tiverem sobre os bens do ausente direito 
dependente de sua morte; 

IV - os credores de obrigações vencidas e não pagas. 

Art. 28. A sentença que determinar a abertura da sucessão 
provisória só produzirá efeito cento e oitenta dias depois de 
publicada pela imprensa; mas, logo que passe em julgado, 
proceder-se-á à abertura do testamento, se houver, e ao 
inventário e partilha dos bens, como se o ausente fosse 
falecido. 

§ 1º Findo o prazo a que se refere o art. 26, e não havendo 
interessados na sucessão provisória, cumpre ao Ministério 
Público requerê-la ao juízo competente. 

§ 2º Não comparecendo herdeiro ou interessado para 
requerer o inventário até trinta dias depois de passar em 
julgado a sentença que mandar abrir a sucessão provisória, 
proceder-se-á à arrecadação dos bens do ausente pela forma 
estabelecida nos arts. 1.819 a 1.823. 

Art. 29. Antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, 
ordenará a conversão dos bens móveis, sujeitos a 
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deterioração ou a extravio, em imóveis ou em títulos 
garantidos pela União. 

Art. 30. Os herdeiros, para se imitirem na posse dos bens do 
ausente, darão garantias da restituição deles, mediante 
penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões 
respectivos. 

§ 1º Aquele que tiver direito à posse provisória, mas não 
puder prestar a garantia exigida neste artigo, será excluído, 
mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a 
administração do curador, ou de outro herdeiro designado 
pelo juiz, e que preste essa garantia. 

§ 2º Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez 
provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, 
independentemente de garantia, entrar na posse dos bens 
do ausente. 

Art. 31. Os imóveis do ausente só se poderão alienar, não 
sendo por desapropriação, ou hipotecar, quando o ordene o 
juiz, para lhes evitar a ruína. 

Art. 32. Empossados nos bens, os sucessores provisórios 
ficarão representando ativa e passivamente o ausente, de 
modo que contra eles correrão as ações pendentes e as que 
de futuro àquele forem movidas. 

Art. 33. O descendente, ascendente ou cônjuge que for 
sucessor provisório do ausente, fará seus todos os frutos e 
rendimentos dos bens que a este couberem; os outros 
sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos 
e rendimentos, segundo o disposto no art. 29, de acordo com 
o representante do Ministério Público, e prestar anualmente 
contas ao juiz competente. 

Parágrafo único. Se o ausente aparecer, e ficar provado que 
a ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele, em 
favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos. 

Art. 34. O excluído, segundo o art. 30, da posse provisória 
poderá, justificando falta de meios, requerer lhe seja 
entregue metade dos rendimentos do quinhão que lhe 
tocaria. 

Art. 35. Se durante a posse provisória se provar a época exata 
do falecimento do ausente, considerar-se-á, nessa data, 
aberta a sucessão em favor dos herdeiros, que o eram àquele 
tempo. 

Art. 36. Se o ausente aparecer, ou se lhe provar a existência, 
depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo 
as vantagens dos sucessores nela imitidos, ficando, todavia, 
obrigados a tomar as medidas assecuratórias precisas, até a 
entrega dos bens a seu dono. 

Seção III 

Da Sucessão Definitiva 

Art. 37. Dez anos depois de passada em julgado a sentença 
que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os 

interessados requerer a sucessão definitiva e o 
levantamento das cauções prestadas. 

Art. 38. Pode-se requerer a sucessão definitiva, também, 
provando-se que o ausente conta oitenta anos de idade, e 
que de cinco datam as últimas notícias dele. 

Art. 39. Regressando o ausente nos dez anos seguintes à 
abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus 
descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão só 
os bens existentes no estado em que se acharem, os sub-
rogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais 
interessados houverem recebido pelos bens alienados 
depois daquele tempo. 

Parágrafo único. Se, nos dez anos a que se refere este artigo, 
o ausente não regressar, e nenhum interessado promover a 
sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao 
domínio do Município ou do Distrito Federal, se localizados 
nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio 
da União, quando situados em território federal. 

TÍTULO II 

Das Pessoas Jurídicas 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

Art. 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno 
ou externo, e de direito privado. 

Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno: 

I - a União; 

II - os Estados, o Distrito Federal e os Territórios; 

III - os Municípios; 

IV - (Revogado). 

IV - as autarquias, inclusive as associações públicas;         
(Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005) 

V - as demais entidades de caráter público criadas por lei. 

Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas 
jurídicas de direito público, a que se tenha dado estrutura de 
direito privado, regem-se, no que couber, quanto ao seu 
funcionamento, pelas normas deste Código. 

Art. 42. São pessoas jurídicas de direito público externo os 
Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas 
pelo direito internacional público. 

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são 
civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa 
qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito 
regressivo contra os causadores do dano, se houver, por 
parte destes, culpa ou dolo. 

Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado: 

I - as associações; 
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II - as sociedades; 

III - as fundações. 

IV - as organizações religiosas;          (Incluído pela Lei nº 
10.825, de 22.12.2003) 

V - os partidos políticos.         (Incluído pela Lei nº 10.825, de 
22.12.2003) 

VI - as empresas individuais de responsabilidade limitada.           
(Incluído pela Lei nº 12.441, de 2011)         (Vigência) 

§ 1º São livres a criação, a organização, a estruturação 
interna e o funcionamento das organizações religiosas, 
sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento 
ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu 
funcionamento.         (Incluído pela Lei nº 10.825, de 
22.12.2003) 

§ 2º As disposições concernentes às associações aplicam-se 
subsidiariamente às sociedades que são objeto do Livro II da 
Parte Especial deste Código.           (Incluído pela Lei nº 10.825, 
de 22.12.2003) 

§ 3º Os partidos políticos serão organizados e funcionarão 
conforme o disposto em lei específica.           (Incluído pela Lei 
nº 10.825, de 22.12.2003) 

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de 
direito privado com a inscrição do ato constitutivo no 
respectivo registro, precedida, quando necessário, de 
autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se 
no registro todas as alterações por que passar o ato 
constitutivo. 

Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular a 
constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por 
defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de 
sua inscrição no registro. 

Art. 46. O registro declarará: 

I - a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o 
fundo social, quando houver; 

II - o nome e a individualização dos fundadores ou 
instituidores, e dos diretores; 

III - o modo por que se administra e representa, ativa e 
passivamente, judicial e extrajudicialmente; 

IV - se o ato constitutivo é reformável no tocante à 
administração, e de que modo; 

V - se os membros respondem, ou não, subsidiariamente, 
pelas obrigações sociais; 

VI - as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino 
do seu patrimônio, nesse caso. 

Art. 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos 
administradores, exercidos nos limites de seus poderes 
definidos no ato constitutivo. 

Art. 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as 
decisões se tomarão pela maioria de votos dos presentes, 
salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. 

Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular as 
decisões a que se refere este artigo, quando violarem a lei ou 
estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou 
fraude. 

Art. 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o 
juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á 
administrador provisório. 

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, 
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão 
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou 
do Ministério Público quando lhe couber intervir no 
processo, que os efeitos de certas e determinadas relações 
de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos 
administradores ou sócios da pessoa jurídica. 

Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou 
cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá 
para os fins de liquidação, até que esta se conclua. 

§ 1º Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver 
inscrita, a averbação de sua dissolução. 

§ 2º As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-
se, no que couber, às demais pessoas jurídicas de direito 
privado. 

§ 3º Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento 
da inscrição da pessoa jurídica. 

Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a 
proteção dos direitos da personalidade. 

CAPÍTULO II 

Das Associações 

Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas 
que se organizem para fins não econômicos. 

Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e 
obrigações recíprocos. 

Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações 
conterá: 

I - a denominação, os fins e a sede da associação; 

II - os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos 
associados; 

III - os direitos e deveres dos associados; 

IV - as fontes de recursos para sua manutenção; 

V – o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos 
deliberativos;           (Redação dada pela Lei nº 11.127, de 
2005) 

VI - as condições para a alteração das disposições 
estatutárias e para a dissolução. 
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VII – a forma de gestão administrativa e de aprovação das 
respectivas contas.           (Incluído pela Lei nº 11.127, de 2005) 

Art. 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas o 
estatuto poderá instituir categorias com vantagens 
especiais. 

Art. 56. A qualidade de associado é intransmissível, se o 
estatuto não dispuser o contrário. 

Parágrafo único. Se o associado for titular de quota ou fração 
ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela 
não importará, de per si, na atribuição da qualidade de 
associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo disposição 
diversa do estatuto. 

Art. 57. A exclusão do associado só é admissível havendo 
justa causa, assim reconhecida em procedimento que 
assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos 
no estatuto.        (Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005) 

Art. 58. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer 
direito ou função que lhe tenha sido legitimamente 
conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei 
ou no estatuto. 

Art. 59. Compete privativamente à assembleia geral:          
(Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005) 

I – destituir os administradores;         (Redação dada pela Lei 
nº 11.127, de 2005) 

II – alterar o estatuto.        (Redação dada pela Lei nº 11.127, 
de 2005) 

Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os 
incisos I e II deste artigo é exigido deliberação da assembleia 
especialmente convocada para esse fim, cujo quórum será o 
estabelecido no estatuto, bem como os critérios de eleição 
dos administradores.         (Redação dada pela Lei nº 11.127, 
de 2005) 

Art. 60. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na 
forma do estatuto, garantido a 1/5 (um quinto) dos 
associados o direito de promovê-la.         (Redação dada pela 
Lei nº 11.127, de 2005) 

Art. 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu 
patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as 
quotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do art. 
56, será destinado à entidade de fins não econômicos 
designada no estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos 
associados, à instituição municipal, estadual ou federal, de 
fins idênticos ou semelhantes. 

§ 1º Por cláusula do estatuto ou, no seu silêncio, por 
deliberação dos associados, podem estes, antes da 
destinação do remanescente referida neste artigo, receber 
em restituição, atualizado o respectivo valor, as 
contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da 
associação. 

§ 2º Não existindo no Município, no Estado, no Distrito 
Federal ou no Território, em que a associação tiver sede, 
instituição nas condições indicadas neste artigo, o que 
remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do 
Estado, do Distrito Federal ou da União. 

CAPÍTULO III 

Das Fundações 

Art. 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por 
escritura pública ou testamento, dotação especial de bens 
livres, especificando o fim a que se destina, e declarando, se 
quiser, a maneira de administrá-la. 

Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se 
para fins de:        (Redação dada pela Lei nº 13.151, de 2015) 

I – assistência social;        (Incluído pela Lei nº 13.151, de 2015) 

II – cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e 
artístico;        (Incluído pela Lei nº 13.151, de 2015) 

III – educação;        (Incluído pela Lei nº 13.151, de 2015) 

IV – saúde;        (Incluído pela Lei nº 13.151, de 2015) 

V – segurança alimentar e nutricional;        (Incluído pela Lei 
nº 13.151, de 2015) 

VI – defesa, preservação e conservação do meio ambiente e 
promoção do desenvolvimento sustentável;        (Incluído pela 
Lei nº 13.151, de 2015) 

VII – pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias 
alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção 
e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e 
científicos;        (Incluído pela Lei nº 13.151, de 2015) 

VIII – promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos 
direitos humanos;        (Incluído pela Lei nº 13.151, de 2015) 

IX – atividades religiosas; e        (Incluído pela Lei nº 13.151, 
de 2015) 

X – (VETADO).        (Incluído pela Lei nº 13.151, de 2015) 

Art. 63. Quando insuficientes para constituir a fundação, os 
bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser 
o instituidor, incorporados em outra fundação que se 
proponha a fim igual ou semelhante. 

Art. 64. Constituída a fundação por negócio jurídico entre 
vivos, o instituidor é obrigado a transferir-lhe a propriedade, 
ou outro direito real, sobre os bens dotados, e, se não o fizer, 
serão registrados, em nome dela, por mandado judicial. 

Art. 65. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do 
patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão logo, 
de acordo com as suas bases (art. 62), o estatuto da fundação 
projetada, submetendo-o, em seguida, à aprovação da 
autoridade competente, com recurso ao juiz. 

Parágrafo único. Se o estatuto não for elaborado no prazo 
assinado pelo instituidor, ou, não havendo prazo, em cento 
e oitenta dias, a incumbência caberá ao Ministério Público. 
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Art. 66. Velará pelas fundações o Ministério Público do 
Estado onde situadas. 

§ 1º Se funcionarem no Distrito Federal ou em Território, 
caberá o encargo ao Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios.        (Redação dada pela Lei nº 13.151, de 2015) 

§ 2º Se estenderem a atividade por mais de um Estado, 
caberá o encargo, em cada um deles, ao respectivo 
Ministério Público. 

Art. 67. Para que se possa alterar o estatuto da fundação é 
mister que a reforma: 

I - seja deliberada por dois terços dos competentes para gerir 
e representar a fundação; 

II - não contrarie ou desvirtue o fim desta; 

III - seja aprovada pelo órgão do Ministério Público, e, caso 
este a denegue, poderá o juiz supri-la, a requerimento do 
interessado. 

III – seja aprovada pelo órgão do Ministério Público no prazo 
máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, findo o qual ou no 
caso de o Ministério Público a denegar, poderá o juiz supri-
la, a requerimento do interessado.            (Redação dada pela 
Lei nº 13.151, de 2015) 

Art. 68. Quando a alteração não houver sido aprovada por 
votação unânime, os administradores da fundação, ao 
submeterem o estatuto ao órgão do Ministério Público, 
requererão que se dê ciência à minoria vencida para 
impugná-la, se quiser, em dez dias. 

Art. 69. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade 
a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, 
o órgão do Ministério Público, ou qualquer interessado, lhe 
promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, 
salvo disposição em contrário no ato constitutivo, ou no 
estatuto, em outra fundação, designada pelo juiz, que se 
proponha a fim igual ou semelhante. 

TÍTULO III 
Do Domicílio 

Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela 
estabelece a sua residência com ânimo definitivo. 

Art. 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas 
residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á 
domicílio seu qualquer delas. 

Art. 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às 
relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é 
exercida. 

Parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em lugares 
diversos, cada um deles constituirá domicílio para as 
relações que lhe corresponderem. 

Art. 73. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que não 
tenha residência habitual, o lugar onde for encontrada. 

Art. 74. Muda-se o domicílio, transferindo a residência, com 
a intenção manifesta de o mudar. 

Parágrafo único. A prova da intenção resultará do que 
declarar a pessoa às municipalidades dos lugares, que deixa, 
e para onde vai, ou, se tais declarações não fizer, da própria 
mudança, com as circunstâncias que a acompanharem. 

Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: 

I - da União, o Distrito Federal; 

II - dos Estados e Territórios, as respectivas capitais; 

III - do Município, o lugar onde funcione a administração 
municipal; 

IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem 
as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem 
domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. 

§ 1º Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em 
lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio 
para os atos nele praticados. 

§ 2º Se a administração, ou diretoria, tiver a sede no 
estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no 
tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas 
agências, o lugar do estabelecimento, sito no Brasil, a que ela 
corresponder. 

Art. 76. Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor 
público, o militar, o marítimo e o preso. 

Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu 
representante ou assistente; o do servidor público, o lugar 
em que exercer permanentemente suas funções; o do 
militar, onde servir, e, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, 
a sede do comando a que se encontrar imediatamente 
subordinado; o do marítimo, onde o navio estiver 
matriculado; e o do preso, o lugar em que cumprir a 
sentença. 

Art. 77. O agente diplomático do Brasil, que, citado no 
estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde 
tem, no país, o seu domicílio, poderá ser demandado no 
Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro 
onde o teve. 

Art. 78. Nos contratos escritos, poderão os contratantes 
especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os 
direitos e obrigações deles resultantes. 

LIVRO II 

Dos Bens 

TÍTULO ÚNICO 

Das Diferentes Classes de Bens 

CAPÍTULO I 

Dos Bens Considerados em Si Mesmos 

Seção I 
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Dos Bens Imóveis 

Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe 
incorporar natural ou artificialmente. 

Art. 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais: 

I - os direitos reais sobre imóveis e as ações que os 
asseguram; 

II - o direito à sucessão aberta. 

Art. 81. Não perdem o caráter de imóveis: 

I - as edificações que, separadas do solo, mas conservando a 
sua unidade, forem removidas para outro local; 

II - os materiais provisoriamente separados de um prédio, 
para nele se reempregarem. 

Seção II 

Dos Bens Móveis 

Art. 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento 
próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da 
substância ou da destinação econômico-social. 

Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais: 

I - as energias que tenham valor econômico; 

II - os direitos reais sobre objetos móveis e as ações 
correspondentes; 

III - os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas 
ações. 

Art. 84. Os materiais destinados a alguma construção, 
enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade 
de móveis; readquirem essa qualidade os provenientes da 
demolição de algum prédio. 

Seção III 

Dos Bens Fungíveis e Consumíveis 

Art. 85. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por 
outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. 

Art. 86. São consumíveis os bens móveis cujo uso importa 
destruição imediata da própria substância, sendo também 
considerados tais os destinados à alienação. 

Seção IV 

Dos Bens Divisíveis 

Art. 87. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem 
alteração na sua substância, diminuição considerável de 
valor, ou prejuízo do uso a que se destinam. 

Art. 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se 
indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das 
partes. 

Seção V 

Dos Bens Singulares e Coletivos 

Art. 89. São singulares os bens que, embora reunidos, se 
consideram de per si, independentemente dos demais. 

Art. 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de 
bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham 
destinação unitária. 

Parágrafo único. Os bens que formam essa universalidade 
podem ser objeto de relações jurídicas próprias. 

Art. 91. Constitui universalidade de direito o complexo de 
relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor 
econômico. 

CAPÍTULO II 

Dos Bens Reciprocamente Considerados 

Art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou 
concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do 
principal. 

Art. 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes 
integrantes, se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao 
serviço ou ao aformoseamento de outro. 

Art. 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem 
principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário 
resultar da lei, da manifestação de vontade, ou das 
circunstâncias do caso. 

Art. 95. Apesar de ainda não separados do bem principal, os 
frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. 

Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou 
necessárias. 

§ 1º São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não 
aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais 
agradável ou sejam de elevado valor. 

§ 2º São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. 

§ 3º São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou 
evitar que se deteriore. 

Art. 97. Não se consideram benfeitorias os melhoramentos 
ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do 
proprietário, possuidor ou detentor. 

CAPÍTULO III 

Dos Bens Públicos 

Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional 
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; 
todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que 
pertencerem. 

Art. 99. São bens públicos: 

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, 
ruas e praças; 

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos 
destinados a serviço ou estabelecimento da administração 
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federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de 
suas autarquias; 

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas 
jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, 
ou real, de cada uma dessas entidades. 

Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, 
consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas 
jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de 
direito privado. 

Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de 
uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua 
qualificação, na forma que a lei determinar. 

Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, 
observadas as exigências da lei. 

Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. 

Art. 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito 
ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela 
entidade a cuja administração pertencerem. 

TÍTULO IV 

Da Prescrição e da Decadência 

CAPÍTULO I 

Da Prescrição 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, 
a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem 
os arts. 205 e 206. 

Art. 190. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a 
pretensão. 

Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou 
tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, 
depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia 
quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis 
com a prescrição. 

Art. 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados 
por acordo das partes. 

Art. 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de 
jurisdição, pela parte a quem aproveita. 

Art. 194. (Revogado). 

Art. 195. Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas 
têm ação contra os seus assistentes ou representantes 
legais, que derem causa à prescrição, ou não a alegarem 
oportunamente. 

Art. 196. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a 
correr contra o seu sucessor. 

CAPÍTULO II 

Da Decadência 

Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam 
à decadência as normas que impedem, suspendem ou 
interrompem a prescrição. 

Art. 208. Aplica-se à decadência o disposto nos arts. 195 e 
198, inciso I. 

Art. 209. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. 

Art. 210. Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, 
quando estabelecida por lei. 

Art. 211. Se a decadência for convencional, a parte a quem 
aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas 
o juiz não pode suprir a alegação. 

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL  

LEI	Nº	13.105/2015	
Código de Processo Civil. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

LIVRO IV 

Dos Atos Processuais 

TÍTULO I 

Da Forma, do Tempo e do Lugar dos Atos Processuais 

CAPÍTULO I 

Da Forma dos Atos Processuais 

Seção I 

Dos Atos em Geral 

Art. 188.  Os atos e os termos processuais independem de 
forma determinada, salvo quando a lei expressamente a 
exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro 
modo, lhe preencham a finalidade essencial. 

Art. 189.  Os atos processuais são públicos, todavia tramitam 
em segredo de justiça os processos: 

I - em que o exija o interesse público ou social; 

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, 
divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e 
guarda de crianças e adolescentes; 

III - em que constem dados protegidos pelo direito 
constitucional à intimidade; 

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre 
cumprimento de carta arbitral, desde que a 
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confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada 
perante o juízo. 

§ 1º O direito de consultar os autos de processo que tramite 
em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é 
restrito às partes e aos seus procuradores. 

§ 2º O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode 
requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem 
como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou 
separação. 

Art. 190.  Versando o processo sobre direitos que admitam 
autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes 
estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às 
especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, 
poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante 
o processo. 

Parágrafo único.  De ofício ou a requerimento, o juiz 
controlará a validade das convenções previstas neste artigo, 
recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou 
de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que 
alguma parte se encontre em manifesta situação de 
vulnerabilidade. 

Art. 191.  De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar 
calendário para a prática dos atos processuais, quando for o 
caso. 

§ 1º O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele 
previstos somente serão modificados em casos excepcionais, 
devidamente justificados. 

§ 2º Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato 
processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem 
sido designadas no calendário. 

Art. 192.  Em todos os atos e termos do processo é 
obrigatório o uso da língua portuguesa. 

Parágrafo único.  O documento redigido em língua 
estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando 
acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada 
por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada 
por tradutor juramentado. 

Seção III 

Dos Atos das Partes 

Art. 200.  Os atos das partes consistentes em declarações 
unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 
imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 
direitos processuais. 

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 
após homologação judicial. 

Art. 201.  As partes poderão exigir recibo de petições, 
arrazoados, papéis e documentos que entregarem em 
cartório. 

Art. 202.  É vedado lançar nos autos cotas marginais ou 
interlineares, as quais o juiz mandará riscar, impondo a quem 
as escrever multa correspondente à metade do salário-
mínimo. 

Seção IV 

Dos Pronunciamentos do Juiz 

Art. 203.  Os pronunciamentos do juiz consistirão em 
sentenças, decisões interlocutórias e despachos. 

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos 
procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por 
meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, 
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem 
como extingue a execução. 

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial 
de natureza decisória que não se enquadre no § 1º. 

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do 
juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da 
parte. 

§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a 
vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser 
praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando 
necessário. 

Art. 204.  Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos 
tribunais. 

Art. 205.  Os despachos, as decisões, as sentenças e os 
acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. 

§ 1º Quando os pronunciamentos previstos no caput forem 
proferidos oralmente, o servidor os documentará, 
submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura. 

§ 2º A assinatura dos juízes, em todos os graus de jurisdição, 
pode ser feita eletronicamente, na forma da lei. 

§ 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo 
das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 
Diário de Justiça Eletrônico. 

Seção V 

Dos Atos do Escrivão ou do Chefe de Secretaria 

Art. 206.  Ao receber a petição inicial de processo, o escrivão 
ou o chefe de secretaria a autuará, mencionando o juízo, a 
natureza do processo, o número de seu registro, os nomes 
das partes e a data de seu início, e procederá do mesmo 
modo em relação aos volumes em formação. 

Art. 207.  O escrivão ou o chefe de secretaria numerará e 
rubricará todas as folhas dos autos. 

Parágrafo único.  À parte, ao procurador, ao membro do 
Ministério Público, ao defensor público e aos auxiliares da 
justiça é facultado rubricar as folhas correspondentes aos 
atos em que intervierem. 



VADE MECUM ESTRATÉGICO TJ/AM – Assistente Técnico Judiciário 

Legislação compilada pelo Estratégia Concursos 

 

 
 

Cursos Completos para o TJ-AM em: 
www.estrategiaconcursos.com.br  

 78 
82 

Art. 208.  Os termos de juntada, vista, conclusão e outros 
semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo 
escrivão ou pelo chefe de secretaria. 

Art. 209.  Os atos e os termos do processo serão assinados 
pelas pessoas que neles intervierem, todavia, quando essas 
não puderem ou não quiserem firmá-los, o escrivão ou o 
chefe de secretaria certificará a ocorrência. 

§ 1º Quando se tratar de processo total ou parcialmente 
documentado em autos eletrônicos, os atos processuais 
praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e 
armazenados de modo integralmente digital em arquivo 
eletrônico inviolável, na forma da lei, mediante registro em 
termo, que será assinado digitalmente pelo juiz e pelo 
escrivão ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados 
das partes. 

§ 2º Na hipótese do § 1º, eventuais contradições na 
transcrição deverão ser suscitadas oralmente no momento 
de realização do ato, sob pena de preclusão, devendo o juiz 
decidir de plano e ordenar o registro, no termo, da alegação 
e da decisão. 

Art. 210.  É lícito o uso da taquigrafia, da estenotipia ou de 
outro método idôneo em qualquer juízo ou tribunal. 

Art. 211.  Não se admitem nos atos e termos processuais 
espaços em branco, salvo os que forem inutilizados, assim 
como entrelinhas, emendas ou rasuras, exceto quando 
expressamente ressalvadas. 

TÍTULO II 

DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 236.  Os atos processuais serão cumpridos por ordem 
judicial. 

§ 1º Será expedida carta para a prática de atos fora dos 
limites territoriais do tribunal, da comarca, da seção ou da 
subseção judiciárias, ressalvadas as hipóteses previstas em 
lei. 

§ 2º O tribunal poderá expedir carta para juízo a ele 
vinculado, se o ato houver de se realizar fora dos limites 
territoriais do local de sua sede. 

§ 3º Admite-se a prática de atos processuais por meio de 
videoconferência ou outro recurso tecnológico de 
transmissão de sons e imagens em tempo real. 

Art. 237.  Será expedida carta: 

I - de ordem, pelo tribunal, na hipótese do § 2º do art. 236; 

II - rogatória, para que órgão jurisdicional estrangeiro 
pratique ato de cooperação jurídica internacional, relativo a 
processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro; 

III - precatória, para que órgão jurisdicional brasileiro 
pratique ou determine o cumprimento, na área de sua 
competência territorial, de ato relativo a pedido de 
cooperação judiciária formulado por órgão jurisdicional de 
competência territorial diversa; 

IV - arbitral, para que órgão do Poder Judiciário pratique ou 
determine o cumprimento, na área de sua competência 
territorial, de ato objeto de pedido de cooperação judiciária 
formulado por juízo arbitral, inclusive os que importem 
efetivação de tutela provisória. 

Parágrafo único.  Se o ato relativo a processo em curso na 
justiça federal ou em tribunal superior houver de ser 
praticado em local onde não haja vara federal, a carta poderá 
ser dirigida ao juízo estadual da respectiva comarca. 

CAPÍTULO II 

DA CITAÇÃO 

Art. 238.  Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o 
executado ou o interessado para integrar a relação 
processual. 

Art. 239.  Para a validade do processo é indispensável a 
citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 
indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 
do pedido. 

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado 
supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta 
data o prazo para apresentação de contestação ou de 
embargos à execução. 

§ 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de 
processo de: 

I - conhecimento, o réu será considerado revel; 

II - execução, o feito terá seguimento. 

Art. 240.  A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 
incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e 
constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 
397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código 
Civil). 

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que 
ordena a citação, ainda que proferido por juízo 
incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as 
providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena 
de não se aplicar o disposto no § 1º. 

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável 
exclusivamente ao serviço judiciário. 

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à 
decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. 

Art. 241.  Transitada em julgado a sentença de mérito 
proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao 
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escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado 
do julgamento. 

Art. 242.  A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser 
feita na pessoa do representante legal ou do procurador do 
réu, do executado ou do interessado. 

§ 1º Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa 
de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, 
quando a ação se originar de atos por eles praticados. 

§ 2º O locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o 
locatário de que deixou, na localidade onde estiver situado o 
imóvel, procurador com poderes para receber citação será 
citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado do 
recebimento dos aluguéis, que será considerado habilitado 
para representar o locador em juízo. 

§ 3º A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 
direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 
Pública responsável por sua representação judicial. 

Art. 243.  A citação poderá ser feita em qualquer lugar em 
que se encontre o réu, o executado ou o interessado. 

Parágrafo único.  O militar em serviço ativo será citado na 
unidade em que estiver servindo, se não for conhecida sua 
residência ou nela não for encontrado. 

Art. 244. Não se fará a citação, salvo para evitar o 
perecimento do direito: 

I - de quem estiver participando de ato de culto religioso; 

II - de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do 
morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha 
colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 
(sete) dias seguintes; 

III - de noivos, nos 3 (três) primeiros dias seguintes ao 
casamento; 

IV - de doente, enquanto grave o seu estado. 

Art. 245.  Não se fará citação quando se verificar que o 
citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de 
recebê-la. 

§ 1º O oficial de justiça descreverá e certificará 
minuciosamente a ocorrência. 

§ 2º Para examinar o citando, o juiz nomeará médico, que 
apresentará laudo no prazo de 5 (cinco) dias. 

§ 3º Dispensa-se a nomeação de que trata o § 2º se pessoa 
da família apresentar declaração do médico do citando que 
ateste a incapacidade deste. 

§ 4º Reconhecida a impossibilidade, o juiz nomeará curador 
ao citando, observando, quanto à sua escolha, a preferência 
estabelecida em lei e restringindo a nomeação à causa. 

§ 5º A citação será feita na pessoa do curador, a quem 
incumbirá a defesa dos interesses do citando. 

Art. 246.  A citação será feita: 

I - pelo correio; 

II - por oficial de justiça; 

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando 
comparecer em cartório; 

IV - por edital; 

V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei. 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 
pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 
obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em 
autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e 
intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 
esse meio. 

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da 
administração indireta. 

§ 3º Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão 
citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto 
unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que 
tal citação é dispensada. 

Art. 247.  A citação será feita pelo correio para qualquer 
comarca do país, exceto: 

I - nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 
3º; 

II - quando o citando for incapaz; 

III - quando o citando for pessoa de direito público; 

IV - quando o citando residir em local não atendido pela 
entrega domiciliar de correspondência; 

V - quando o autor, justificadamente, a requerer de outra 
forma. 

Art. 248.  Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o 
chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição 
inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para 
resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. 

§ 1º A carta será registrada para entrega ao citando, 
exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o 
recibo. 

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do 
mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de 
administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo 
recebimento de correspondências. 

§ 3º Da carta de citação no processo de conhecimento 
constarão os requisitos do art. 250. 

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com 
controle de acesso, será válida a entrega do mandado a 
funcionário da portaria responsável pelo recebimento de 
correspondência, que, entretanto, poderá recusar o 
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recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, 
que o destinatário da correspondência está ausente. 

Art. 249.  A citação será feita por meio de oficial de justiça 
nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando 
frustrada a citação pelo correio. 

Art. 250.  O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir 
conterá: 

I - os nomes do autor e do citando e seus respectivos 
domicílios ou residências; 

II - a finalidade da citação, com todas as especificações 
constantes da petição inicial, bem como a menção do prazo 
para contestar, sob pena de revelia, ou para embargar a 
execução; 

III - a aplicação de sanção para o caso de descumprimento da 
ordem, se houver; 

IV - se for o caso, a intimação do citando para comparecer, 
acompanhado de advogado ou de defensor público, à 
audiência de conciliação ou de mediação, com a menção do 
dia, da hora e do lugar do comparecimento; 

V - a cópia da petição inicial, do despacho ou da decisão que 
deferir tutela provisória; 

VI - a assinatura do escrivão ou do chefe de secretaria e a 
declaração de que o subscreve por ordem do juiz. 

Art. 251.  Incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e, 
onde o encontrar, citá-lo: 

I - lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contrafé; 

II - portando por fé se recebeu ou recusou a contrafé; 

III - obtendo a nota de ciente ou certificando que o citando 
não a apôs no mandado. 

Art. 252.  Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça 
houver procurado o citando em seu domicílio ou residência 
sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, 
intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 
vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar 
a citação, na hora que designar. 

Parágrafo único.  Nos condomínios edilícios ou nos 
loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação 
a que se refere o caput feita a funcionário da portaria 
responsável pelo recebimento de correspondência. 

Art. 253.  No dia e na hora designados, o oficial de justiça, 
independentemente de novo despacho, comparecerá ao 
domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a 
diligência. 

§ 1º Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça 
procurará informar-se das razões da ausência, dando por 
feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em 
outra comarca, seção ou subseção judiciárias. 

§ 2º A citação com hora certa será efetivada mesmo que a 
pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado 
esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família 
ou o vizinho se recusar a receber o mandado. 

§ 3º Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará 
contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, 
conforme o caso, declarando-lhe o nome. 

§ 4º O oficial de justiça fará constar do mandado a 
advertência de que será nomeado curador especial se 
houver revelia. 

Art. 254.  Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe 
de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no 
prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do 
mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência 
eletrônica, dando-lhe de tudo ciência. 

Art. 255.  Nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas 
que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de 
justiça poderá efetuar, em qualquer delas, citações, 
intimações, notificações, penhoras e quaisquer outros atos 
executivos. 

Art. 256.  A citação por edital será feita: 

I - quando desconhecido ou incerto o citando; 

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que 
se encontrar o citando; 

III - nos casos expressos em lei. 

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por 
edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. 

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar 
o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo 
rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. 

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se 
infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive 
mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu 
endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de 
concessionárias de serviços públicos. 

Art. 257.  São requisitos da citação por edital: 

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando 
a presença das circunstâncias autorizadoras; 

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, 
no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do 
Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos 
autos; 

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 
(vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação 
única ou, havendo mais de uma, da primeira; 

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em 
caso de revelia. 
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Parágrafo único.  O juiz poderá determinar que a publicação 
do edital seja feita também em jornal local de ampla 
circulação ou por outros meios, considerando as 
peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção 
judiciárias. 

Art. 258.  A parte que requerer a citação por edital, alegando 
dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras 
para sua realização, incorrerá em multa de 5 (cinco) vezes o 
salário-mínimo. 

Parágrafo único.  A multa reverterá em benefício do citando. 

Art. 259.  Serão publicados editais:  

I - na ação de usucapião de imóvel; 

II - na ação de recuperação ou substituição de título ao 
portador; 

III - em qualquer ação em que seja necessária, por 
determinação legal, a provocação, para participação no 
processo, de interessados incertos ou desconhecidos. 

CAPÍTULO III 

Das Cartas 

Art. 260.  São requisitos das cartas de ordem, precatória e 
rogatória: 

I - a indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato; 

II - o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do 
instrumento do mandato conferido ao advogado; 

III - a menção do ato processual que lhe constitui o objeto; 

IV - o encerramento com a assinatura do juiz. 

§ 1º O juiz mandará trasladar para a carta quaisquer outras 
peças, bem como instruí-la com mapa, desenho ou gráfico, 
sempre que esses documentos devam ser examinados, na 
diligência, pelas partes, pelos peritos ou pelas testemunhas. 

§ 2º Quando o objeto da carta for exame pericial sobre 
documento, este será remetido em original, ficando nos 
autos reprodução fotográfica. 

§ 3º A carta arbitral atenderá, no que couber, aos requisitos 
a que se refere o caput e será instruída com a convenção de 
arbitragem e com as provas da nomeação do árbitro e de sua 
aceitação da função. 

Art. 261.  Em todas as cartas o juiz fixará o prazo para 
cumprimento, atendendo à facilidade das comunicações e à 
natureza da diligência. 

§ 1º As partes deverão ser intimadas pelo juiz do ato de 
expedição da carta. 

§ 2º Expedida a carta, as partes acompanharão o 
cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, ao 
qual compete a prática dos atos de comunicação. 

§ 3º A parte a quem interessar o cumprimento da diligência 
cooperará para que o prazo a que se refere o caput seja 
cumprido. 

Art. 262.  A carta tem caráter itinerante, podendo, antes ou 
depois de lhe ser ordenado o cumprimento, ser 
encaminhada a juízo diverso do que dela consta, a fim de se 
praticar o ato. 

Parágrafo único.  O encaminhamento da carta a outro juízo 
será imediatamente comunicado ao órgão expedidor, que 
intimará as partes. 

Art. 263.  As cartas deverão, preferencialmente, ser 
expedidas por meio eletrônico, caso em que a assinatura do 
juiz deverá ser eletrônica, na forma da lei. 

Art. 264.  A carta de ordem e a carta precatória por meio 
eletrônico, por telefone ou por telegrama conterão, em 
resumo substancial, os requisitos mencionados no art. 250, 
especialmente no que se refere à aferição da autenticidade. 

Art. 265.  O secretário do tribunal, o escrivão ou o chefe de 
secretaria do juízo deprecante transmitirá, por telefone, a 
carta de ordem ou a carta precatória ao juízo em que houver 
de se cumprir o ato, por intermédio do escrivão do primeiro 
ofício da primeira vara, se houver na comarca mais de um 
ofício ou de uma vara, observando-se, quanto aos requisitos, 
o disposto no art. 264. 

§ 1º O escrivão ou o chefe de secretaria, no mesmo dia ou 
no dia útil imediato, telefonará ou enviará mensagem 
eletrônica ao secretário do tribunal, ao escrivão ou ao chefe 
de secretaria do juízo deprecante, lendo-lhe os termos da 
carta e solicitando-lhe que os confirme. 

§ 2º Sendo confirmada, o escrivão ou o chefe de secretaria 
submeterá a carta a despacho. 

Art. 266.  Serão praticados de ofício os atos requisitados por 
meio eletrônico e de telegrama, devendo a parte depositar, 
contudo, na secretaria do tribunal ou no cartório do juízo 
deprecante, a importância correspondente às despesas que 
serão feitas no juízo em que houver de praticar-se o ato. 

Art. 267.  O juiz recusará cumprimento a carta precatória ou 
arbitral, devolvendo-a com decisão motivada quando: 

I - a carta não estiver revestida dos requisitos legais; 

II - faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da 
hierarquia; 

III - o juiz tiver dúvida acerca de sua autenticidade. 

Parágrafo único.  No caso de incompetência em razão da 
matéria ou da hierarquia, o juiz deprecado, conforme o ato 
a ser praticado, poderá remeter a carta ao juiz ou ao tribunal 
competente. 

Art. 268. Cumprida a carta, será devolvida ao juízo de origem 
no prazo de 10 (dez) dias, independentemente de traslado, 
pagas as custas pela parte. 
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CAPÍTULO IV 

Das Intimações 

Art. 269.  Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém 
dos atos e dos termos do processo. 

§ 1º É facultado aos advogados promover a intimação do 
advogado da outra parte por meio do correio, juntando aos 
autos, a seguir, cópia do ofício de intimação e do aviso de 
recebimento. 

§ 2º O ofício de intimação deverá ser instruído com cópia do 
despacho, da decisão ou da sentença. 

§ 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações 
de direito público será realizada perante o órgão de 
Advocacia Pública responsável por sua representação 
judicial. 

Art. 270.  As intimações realizam-se, sempre que possível, 
por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único.  Aplica-se ao Ministério Público, à 
Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º 
do art. 246. 

Art. 271.  O juiz determinará de ofício as intimações em 
processos pendentes, salvo disposição em contrário. 

Art. 272.  Quando não realizadas por meio eletrônico, 
consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos 
no órgão oficial. 

§ 1º Os advogados poderão requerer que, na intimação a 
eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que 
pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem 
dos Advogados do Brasil. 

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação 
constem os nomes das partes e de seus advogados, com o 
respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do 
Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. 

§ 3º A grafia dos nomes das partes não deve conter 
abreviaturas. 

§ 4º A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder 
ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração 
ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. 

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as 
comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome 
dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará 
nulidade. 

§ 6º A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em 
carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do 
advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia 
Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público 
implicará intimação de qualquer decisão contida no processo 
retirado, ainda que pendente de publicação. 

§ 7º O advogado e a sociedade de advogados deverão 
requerer o respectivo credenciamento para a retirada de 
autos por preposto. 

§ 8º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo 
preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será 
tido por tempestivo se o vício for reconhecido. 

§ 9º Não sendo possível a prática imediata do ato diante da 
necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á 
a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será 
contado da intimação da decisão que a reconheça. 

Art. 273.  Se inviável a intimação por meio eletrônico e não 
houver na localidade publicação em órgão oficial, incumbirá 
ao escrivão ou chefe de secretaria intimar de todos os atos 
do processo os advogados das partes: 

I - pessoalmente, se tiverem domicílio na sede do juízo; 

II - por carta registrada, com aviso de recebimento, quando 
forem domiciliados fora do juízo. 

Art. 274.  Não dispondo a lei de outro modo, as intimações 
serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 
advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio 
ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 
chefe de secretaria. 

Parágrafo único.  Presumem-se válidas as intimações 
dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 
recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação 
temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 
comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 
aos autos do comprovante de entrega da correspondência 
no primitivo endereço. 

Art. 275.  A intimação será feita por oficial de justiça quando 
frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. 

§ 1º  A certidão de intimação deve conter: 

I - a indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada, 
mencionando, quando possível, o número de seu 
documento de identidade e o órgão que o expediu; 

II - a declaração de entrega da contrafé; 

III - a nota de ciente ou a certidão de que o interessado não 
a apôs no mandado. 

§ 2º Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com 
hora certa ou por edital. 


