VADE MECUM IMPETUS OAB E CONCURSOS – 7ª EDIÇÃO
Atualização período 16.03.2016 a 15.04.2016
Lei n. 13.259, de 16 de março de 2016

Altera as Leis n. 8.981, de 20 de janeiro de 1995, para dispor acerca da incidência de imposto sobre
a renda na hipótese de ganho de capital em decorrência da alienação de bens e direitos de qualquer
natureza, e 12.973, de 13 de maio de 2014, para possibilitar opção de tributação de empresas
coligadas no exterior na forma de empresas controladas; e regulamenta o inciso XI do art. 156 da
Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.



DOU, 17.3.2016 - Edição extra.
Conversão da Med. Prov. 692/2015.

A Presidenta da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º O art. 21 da Lei n. 8.981, de 20 de janeiro de 1995, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da alienação
de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do imposto sobre a
renda, com as seguintes alíquotas:
I - 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
II - 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos
que exceder R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e não ultrapassar R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais);
III - 20% (vinte por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 10.000.000,00
(dez milhões de reais) e não ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e
IV - 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos
que ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).
[...]
§ 3º Na hipótese de alienação em partes do mesmo bem ou direito, a partir da segunda
operação, desde que realizada até o final do ano-calendário seguinte ao da primeira
operação, o ganho de capital deve ser somado aos ganhos auferidos nas operações
anteriores, para fins da apuração do imposto na forma do caput, deduzindo-se o
montante do imposto pago nas operações anteriores.
§ 4º Para fins do disposto neste artigo, considera-se integrante do mesmo bem ou
direito o conjunto de ações ou quotas de uma mesma pessoa jurídica.
§ 5º (Vetado).” (NR)
Art. 2º O ganho de capital percebido por pessoa jurídica em decorrência da alienação de bens
e direitos do ativo não circulante sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda, com a aplicação
das alíquotas previstas no caput do art. 21 da Lei n. 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e do disposto
nos §§ 1º, 3º e 4º do referido artigo, exceto para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real, presumido ou arbitrado.

Art. 3º A Lei n. 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 82-A:
“Art. 82-A. Opcionalmente, a pessoa jurídica domiciliada no Brasil poderá oferecer à
tributação os lucros auferidos por intermédio de suas coligadas no exterior na forma
prevista no art. 82, independentemente do descumprimento das condições previstas
no caput do art. 81.
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses em que a pessoa jurídica
coligada domiciliada no Brasil é equiparada à controladora, nos termos do art. 83.
§ 2º A Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecerá a forma e as condições para
a opção de que trata o caput.”
Art. 4º A extinção do crédito tributário pela dação em pagamento em imóveis, na forma
do inciso XI do art. 156 da Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional,
atenderá às seguintes condições:
I - será precedida de avaliação judicial do bem ou bens ofertados, segundo critérios de
mercado;
II - deverá abranger a totalidade do débito ou débitos que se pretende liquidar com
atualização, juros, multa e encargos, sem desconto de qualquer natureza, assegurando-se ao
devedor a possibilidade de complementação em dinheiro de eventual diferença entre os valores da
dívida e o valor do bem ou bens ofertados em dação.
Art. 4º O crédito tributário inscrito em dívida ativa da União poderá ser extinto, nos termos
do inciso XI do caput do art. 156 da Lei n.5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional, mediante dação em pagamento de bens imóveis, a critério do credor, na forma desta Lei,
desde que atendidas as seguintes condições: (Alterado pela Med. Prov. 719/2016.)
I - a dação seja precedida de avaliação do bem ou dos bens ofertados, que devem estar livres
e desembaraçados de quaisquer ônus, nos termos de ato do Ministério da Fazenda; e (Alterado pela
Med. Prov. 719/2016.)
II - a dação abranja a totalidade do crédito ou créditos que se pretende liquidar com
atualização, juros, multa e encargos legais, sem desconto de qualquer natureza, assegurando-se ao
devedor a possibilidade de complementação em dinheiro de eventual diferença entre os valores da
totalidade da dívida e o valor do bem ou dos bens ofertados em dação. (Alterado pela Med. Prov.
719/2016.)
§ 1º O disposto no caput não se aplica aos créditos tributários referentes ao Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional. (Incluído pela Med. Prov. 719/2016.)
§ 2º Caso o crédito que se pretenda extinguir seja objeto de discussão judicial, a dação em
pagamento somente produzirá efeitos após a desistência da referida ação pelo devedor ou
corresponsável e a renúncia do direito sobre o qual se funda a ação, devendo o devedor ou o
corresponsável arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios. (Incluído
pela Med. Prov. 719/2016.)
§ 3º A União observará a destinação específica dos créditos extintos por dação em
pagamento, nos termos de ato do Ministério da Fazenda. (Incluído pela Med. Prov. 719/2016.)
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de
janeiro de 2016.

§§ 1º e 2º (Vetados).
Brasília, 16 de março de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
Dilma Rousseff

Lei n. 13.260, de 16 de março de 2016

Regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, disciplinando o
terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de
organização terrorista; e altera as Leis n. 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e 12.850, de 2 de
agosto de 2013.


DOU, 17.3.2016 - Edição extra e retificada em 18.3.2016.

A Presidenta da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal,
disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o
conceito de organização terrorista.
Art. 2º O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste
artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando
cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa,
patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública.
§ 1º São atos de terrorismo:
I - usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases
tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar
danos ou promover destruição em massa;
II e III - (Vetados);
IV - sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com violência, grave ameaça a pessoa ou
servindo-se de mecanismos cibernéticos, do controle total ou parcial, ainda que de modo
temporário, de meio de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias
ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais
onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia,
instalações militares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás e
instituições bancárias e sua rede de atendimento;
V - atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa:
Pena - reclusão, de doze a trinta anos, além das sanções correspondentes à ameaça ou à

violência.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em
manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria
profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar,
protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais,
sem prejuízo da tipificação penal contida em lei.
Art. 3º Promover, constituir, integrar ou prestar auxílio, pessoalmente ou por interposta
pessoa, a organização terrorista:
Pena - reclusão, de cinco a oito anos, e multa.
§§ 1º e 2º (Vetados).
Art. 4º (Vetado.).
Art. 5º Realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar
tal delito:
Pena - a correspondente ao delito consumado, diminuída de um quarto até a metade.
§ lo Incorre nas mesmas penas o agente que, com o propósito de praticar atos de terrorismo:
I - recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos que viajem para país distinto
daquele de sua residência ou nacionalidade; ou
II - fornecer ou receber treinamento em país distinto daquele de sua residência ou
nacionalidade.
§ 2º Nas hipóteses do § 1º, quando a conduta não envolver treinamento ou viagem para país
distinto daquele de sua residência ou nacionalidade, a pena será a correspondente ao delito
consumado, diminuída de metade a dois terços.
Art. 6º Receber, prover, oferecer, obter, guardar, manter em depósito, solicitar, investir, de
qualquer modo, direta ou indiretamente, recursos, ativos, bens, direitos, valores ou serviços de
qualquer natureza, para o planejamento, a preparação ou a execução dos crimes previstos nesta
Lei:
Pena - reclusão, de quinze a trinta anos.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem oferecer ou receber, obtiver, guardar,
mantiver em depósito, solicitar, investir ou de qualquer modo contribuir para a obtenção de ativo,
bem ou recurso financeiro, com a finalidade de financiar, total ou parcialmente, pessoa, grupo de
pessoas, associação, entidade, organização criminosa que tenha como atividade principal ou
secundária, mesmo em caráter eventual, a prática dos crimes previstos nesta Lei.
Art. 7º Salvo quando for elementar da prática de qualquer crime previsto nesta Lei, se de
algum deles resultar lesão corporal grave, aumenta-se a pena de um terço, se resultar morte,
aumenta-se a pena da metade.

Arts. 8º e 9º (Vetados).
Art. 10. Mesmo antes de iniciada a execução do crime de terrorismo, na hipótese do art.
5º desta Lei, aplicam-se as disposições do art. 15 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal.
Art. 11. Para todos os efeitos legais, considera-se que os crimes previstos nesta Lei são
praticados contra o interesse da União, cabendo à Polícia Federal a investigação criminal, em sede
de inquérito policial, e à Justiça Federal o seu processamento e julgamento, nos termos doinciso IV
do art. 109 da Constituição Federal.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 12. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do
delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em vinte e quatro horas, havendo indícios
suficientes de crime previsto nesta Lei, poderá decretar, no curso da investigação ou da ação penal,
medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em
nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos
nesta Lei.
§ 1º Proceder-se-á à alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que
estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade
para sua manutenção.
§ 2º O juiz determinará a liberação, total ou parcial, dos bens, direitos e valores quando
comprovada a licitude de sua origem e destinação, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e
valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias,
multas e custas decorrentes da infração penal.
§ 3º Nenhum pedido de liberação será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado
ou de interposta pessoa a que se refere o caput deste artigo, podendo o juiz determinar a prática de
atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores, sem prejuízo do disposto no § 1º.
§ 4º Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para
reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para
pagamento de prestação pecuniária, multa e custas.
Art. 13. Quando as circunstâncias o aconselharem, o juiz, ouvido o Ministério Público,
nomeará pessoa física ou jurídica qualificada para a administração dos bens, direitos ou valores
sujeitos a medidas assecuratórias, mediante termo de compromisso.
Art. 14. A pessoa responsável pela administração dos bens:
I - fará jus a uma remuneração, fixada pelo juiz, que será satisfeita preferencialmente com o
produto dos bens objeto da administração;
II - prestará, por determinação judicial, informações periódicas da situação dos bens sob sua
administração, bem como explicações e detalhamentos sobre investimentos e reinvestimentos
realizados.
Parágrafo único. Os atos relativos à administração dos bens serão levados ao conhecimento

do Ministério Público, que requererá o que entender cabível.
Art. 15. O juiz determinará, na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional
e por solicitação de autoridade estrangeira competente, medidas assecuratórias sobre bens,
direitos ou valores oriundos de crimes descritos nesta Lei praticados no estrangeiro.
§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo, independentemente de tratado ou convenção
internacional, quando houver reciprocidade do governo do país da autoridade solicitante.
§ 2º Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos ou valores sujeitos a medidas
assecuratórias por solicitação de autoridade estrangeira competente ou os recursos provenientes
da sua alienação serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil, na proporção de metade,
ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé.
Art. 16. Aplicam-se as disposições da Lei n. 12.850, de 2 agosto de 2013, para a investigação,
processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei.
Art. 17. Aplicam-se as disposições da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, aos crimes
previstos nesta Lei.
Art. 18. O inciso III do art. 1º da Lei n. 7.960, de 21 de dezembro de 1989, passa a vigorar
acrescido da seguinte alínea p:
“Art. lo [...]
III – [...]
p) crimes previstos na Lei de Terrorismo.” (NR)
Art. 19. O art. 1º da Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
“Art. 1º [...]
§ 2º [...]
II - às organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos
atos de terrorismo legalmente definidos.” (NR)
Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de março de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
Dilma Rousseff

Lei n. 13.261, de 22 de março de 2016
Dispõe sobre a normatização, a fiscalização e a comercialização de planos de assistência funerária.



DOU, 23.3.2016.
Conversão da Med. Prov. 695/2015.

A Presidenta da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a normatização, a fiscalização e a comercialização de planos de
intermediação de benefícios, assessoria e prestação de serviço funerário mediante a contratação de
empresas administradoras de planos de assistência funerária com pagamentos mensais pela oferta
de toda a infraestrutura do atendimento.
Art. 2º A comercialização de planos de assistência funerária será de responsabilidade de
empresas administradoras de planos de assistência funerária regularmente constituídas, e a
realização do funeral será executada diretamente por elas, quando autorizadas na forma da lei, ou
por intermédio de empresas funerárias cadastradas ou contratadas.
Parágrafo único. Considera-se plano ou serviço de assistência funerária o conjunto de
serviços contratados a serem prestados ao titular e a seus dependentes na realização das
homenagens póstumas.
Art. 3º Somente serão autorizadas a comercializar planos de assistência funerária as
empresas que o façam mediante contrato escrito que tenha por objeto exclusivo a prestação de
serviço de assistência funerária e que comprovem:
I - manutenção de patrimônio líquido contábil equivalente a 12% (doze por cento) da receita
líquida anual obtida ou prevista com a comercialização dos planos de assistência funerária no
exercício anterior;
II - capital social mínimo equivalente a 5% (cinco por cento) do total da receita anual; e
III - quitação dos tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade.
Parágrafo único. São dispensadas da comprovação das exigências constantes dos incisos I a
III do caput deste artigo as microempresas definidas nos termos do inciso I do art. 3º da Lei
Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006.
Art. 4º Para manutenção da autorização de operação, as empresas comercializadoras de
planos de assistência funerária deverão:
I - manter reserva de solvência com bens ativos ou imobilizados de, no mínimo, 10% (dez
por cento) do total do faturamento obtido ou previsto com a comercialização dos planos
contratados nos últimos 12 (doze) meses; e
II - submeter os balanços anuais da sociedade a auditoria contábil independente, a ser

realizada por empresa de contabilidade ou auditores devidamente registrados no conselho
profissional competente.
§ 1º Após o primeiro ano de comercialização de planos de assistência funerária, a empresa
comercializadora estará obrigada a promover os devidos ajustes contábeis para adequação da
reserva de solvência de que trata o inciso I do caput deste artigo.
§ 2º Este artigo não se aplica às microempresas definidas nos termos do inciso I do art. 3º da
Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, que estejam atuando no mercado desde, no
mínimo, 1 (um) ano antes da publicação desta Lei.
Art. 5º É assegurado às empresas comercializadoras de planos de assistência funerária até a
data de promulgação desta Lei o direito a manter em vigor e a cumprir os contratos já firmados por
elas.
Art. 6º As empresas comercializadoras de planos de assistência funerária que não
observarem as exigências a que se referem os incisos I e II do art. 3º e os incisos I e II do art.
4º terão suas atividades suspensas até o cumprimento integral dessas exigências, excetuadas as
atividades obrigatórias e imprescindíveis para o cumprimento dos contratos já firmados.
Art. 7º A contabilização do faturamento e das receitas obtidos com a comercialização dos
planos de assistência funerária e das despesas a cargo da empresa comercializadora deve ser
efetuada distintamente da contabilização dos demais ingressos e saídas da empresa.
Art. 8º O contrato de prestação de serviços de assistência funerária deverá conter
expressamente:
I - descrição detalhada dos serviços compreendidos no plano de assistência funerária,
providos pelo contratado ou a seu encargo, inclusive taxas e emolumentos, tributos incidentes nos
serviços, nos bens e nos materiais consumidos ou não na prestação contratada, materiais,
equipamentos, materiais de consumo, aluguéis de equipamentos, transporte e alimentação, quando
compreendidos no plano de assistência contratado, próprio ou de terceiros;
II - valor e número de parcelas a serem pagas como contraprestação pelos serviços
contratados;
III - titular e dependentes dos serviços contratados;
IV - nomeação do titular e seus dependentes e a faculdade de inclusão ou substituição
destes;
V - cláusula assecuratória do direito de rescisão contratual a qualquer tempo pelo
contratante, mesmo com a utilização dos serviços, e condições de cancelamento ou suspensão;
VI - forma de acionamento e área de abrangência;
VII - carência, restrições e limites; e
VIII - forma e parâmetros para reajuste das parcelas e local para pagamento.
Art. 9º (Vetado.)
Art. 10. As empresas administradoras de planos de assistência funerária que descumprirem

as exigências desta Lei estarão sujeitas às seguintes sanções:
I - advertência escrita e fixação de prazos para o seu cumprimento;
II - multa, fixada em regulamento;
III - suspensão da atividade até o cumprimento das exigências legais;
IV - interdição do estabelecimento, em caso de reincidência.
Art. 11. (Vetado.)

oficial.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação

Brasília, 22 de março de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
Dilma Rousseff

Lei n. 13.267, de 6 de abril de 2016

Disciplina a criação e a organização das associações denominadas empresas juniores, com
funcionamento perante instituições de ensino superior.


DOU, 7.4.2016; retificado em 8.4.2016.

A Presidenta da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei disciplina a criação e a organização das associações denominadas empresas
juniores, com funcionamento perante instituições de ensino superior.
Art. 2º Considera-se empresa júnior a entidade organizada nos termos desta Lei, sob a forma
de associação civil gerida por estudantes matriculados em cursos de graduação de instituições de
ensino superior, com o propósito de realizar projetos e serviços que contribuam para o
desenvolvimento acadêmico e profissional dos associados, capacitando-os para o mercado de
trabalho.
§ 1º A empresa júnior será inscrita como associação civil no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
§ 2º A empresa júnior vincular-se-á a instituição de ensino superior e desenvolverá
atividades relacionadas ao campo de abrangência de pelo menos um curso de graduação indicado
no estatuto da empresa júnior, nos termos do estatuto ou do regimento interno da instituição de
ensino superior, vedada qualquer forma de ligação partidária.

Art. 3º Poderão integrar a empresa júnior estudantes regularmente matriculados na
instituição de ensino superior e no curso de graduação a que a entidade seja vinculada, desde que
manifestem interesse, observados os procedimentos estabelecidos no estatuto.
§ 1º (Vetado).
§ 2º Os estudantes matriculados em curso de graduação e associados à respectiva empresa
júnior exercem trabalho voluntário, nos termos da Lei n.9.608, de 18 de fevereiro de 1998.
Art. 4º A empresa júnior somente poderá desenvolver atividades que atendam a pelo menos
uma das seguintes condições:
I - relacionem-se aos conteúdos programáticos do curso de graduação ou dos cursos de
graduação a que se vinculem;
II - constituam atribuição da categoria profissional correspondente à formação superior dos
estudantes associados à entidade.
§ 1º As atividades desenvolvidas pela empresa júnior deverão ser orientadas e
supervisionadas por professores e profissionais especializados, e a empresa, desde que
devidamente reconhecida nos termos do art. 9º, terá gestão autônoma em relação à direção da
faculdade, ao centro acadêmico e a qualquer outra entidade acadêmica.
§ 2º A empresa júnior poderá cobrar pela elaboração de produtos e pela prestação de
serviços independentemente de autorização do conselho profissional regulamentador de sua área
de atuação profissional, ainda que esse seja regido por legislação específica, desde que essas
atividades sejam acompanhadas por professores orientadores da instituição de ensino superior ou
supervisionadas por profissionais habilitados.
Art. 5º A empresa júnior, cujos fins são educacionais e não lucrativos, terá, além de outros
específicos, os seguintes objetivos:
I - proporcionar a seus membros as condições necessárias para a aplicação prática dos
conhecimentos teóricos referentes à respectiva área de formação profissional, dando-lhes
oportunidade de vivenciar o mercado de trabalho em caráter de formação para o exercício da
futura profissão e aguçando-lhes o espírito crítico, analítico e empreendedor;
II - aperfeiçoar o processo de formação dos profissionais em nível superior;
III - estimular o espírito empreendedor e promover o desenvolvimento técnico, acadêmico,
pessoal e profissional de seus membros associados por meio de contato direto com a realidade do
mercado de trabalho, desenvolvendo atividades de consultoria e de assessoria a empresários e
empreendedores, com a orientação de professores e profissionais especializados;
IV - melhorar as condições de aprendizado em nível superior, mediante a aplicação da teoria
dada em sala de aula na prática do mercado de trabalho no âmbito dessa atividade de extensão;
V - proporcionar aos estudantes a preparação e a valorização profissionais por meio da
adequada assistência de professores e especialistas;
VI - intensificar o relacionamento entre as instituições de ensino superior e o meio
empresarial;

VII - promover o desenvolvimento econômico e social da comunidade ao mesmo tempo em
que fomenta o empreendedorismo de seus associados.
Art. 6º Para atingir seus objetivos, caberá à empresa júnior:
I - promover o recrutamento, a seleção e o aperfeiçoamento de seu pessoal com base em
critérios técnicos;
II - realizar estudos e elaborar diagnósticos e relatórios sobre assuntos específicos inseridos
em sua área de atuação;
III - assessorar a implantação das soluções indicadas para os problemas diagnosticados;
IV - promover o treinamento, a capacitação e o aprimoramento de graduandos em suas áreas
de atuação;
V - buscar a capacitação contínua nas atividades de gerenciamento e desenvolvimento de
projetos;
VI - desenvolver projetos, pesquisas e estudos, em nível de consultoria, assessoramento,
planejamento e desenvolvimento, elevando o grau de qualificação dos futuros profissionais e
colaborando, assim, para aproximar o ensino superior da realidade do mercado de trabalho;
VII - fomentar, na instituição a que seja vinculada, cultura voltada para o estímulo ao
surgimento de empreendedores, com base em política de desenvolvimento econômico sustentável;
VIII - promover e difundir o conhecimento por meio de intercâmbio com outras associações,
no Brasil e no exterior.
Art. 7º É vedado à empresa júnior:
I - captar recursos financeiros para seus integrantes por intermédio da realização de seus
projetos ou de qualquer outra atividade;
II - propagar qualquer forma de ideologia ou pensamento político-partidário.
§ 1º A renda obtida com os projetos e serviços prestados pela empresa júnior deverá ser
revertida exclusivamente para o incremento das atividades-fim da empresa.
§ 2º É permitida a contratação de empresa júnior por partidos políticos para a prestação de
serviços de consultoria e de publicidade.
Art. 8º A empresa júnior deverá comprometer-se a:
I - exercer suas atividades em regime de livre e leal concorrência;
II - exercer suas atividades segundo a legislação específica aplicável a sua área de atuação e
segundo os acordos e as convenções da categoria profissional correspondente;
III - promover, com outras empresas juniores, o intercâmbio de informações de natureza
comercial, profissional e técnica sobre estrutura e projetos;

IV - cuidar para que não se faça publicidade ou propaganda comparativa, por qualquer meio
de divulgação, que deprecie, desabone ou desacredite a concorrência;
V - integrar os novos membros por meio de política previamente definida, com períodos
destinados à qualificação e à avaliação;
VI - captar clientela com base na qualidade dos serviços e na competitividade dos preços,
vedado o aliciamento ou o desvio desleal de clientes da concorrência, bem como o pagamento de
comissões e outras benesses a quem os promova.
Art. 9º O reconhecimento de empresa júnior por instituição de ensino superior dar-se-á
conforme as normas internas dessa instituição e nos termos deste artigo.
§ 1º Competirá ao órgão colegiado da unidade de ensino da instituição de ensino superior a
aprovação do plano acadêmico da empresa júnior, cuja elaboração deverá contar com a
participação do professor orientador e dos estudantes envolvidos na iniciativa júnior.
§ 2º O plano acadêmico indicará, entre outros, os seguintes aspectos educacionais e
estruturais da empresa júnior e da instituição de ensino superior:
I - reconhecimento da carga horária dedicada pelo professor orientador;

júnior.

II - suporte institucional, técnico e material necessário ao início das atividades da empresa

§ 3º A instituição de ensino superior é autorizada a ceder espaço físico a título gratuito,
dentro da própria instituição, que servirá de sede para as atividades de assessoria e consultoria
geridas pelos estudantes empresários juniores.
§ 4º As atividades da empresa júnior serão inseridas no conteúdo acadêmico da instituição
de ensino superior preferencialmente como atividade de extensão.
§ 5º Competirá ao órgão colegiado da instituição de ensino superior criar normas para
disciplinar sua relação com a empresa júnior, assegurada a participação de representantes das
empresas juniores na elaboração desse regramento.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de abril de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
Dilma Rousseff
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CF, art. 5º, XLIII

Inserir remissão:
 V. Lei 13.260/2016 (Regulamenta este inciso XLIII,
disciplinando o terrorismo, tratando de disposições
investigatórias e processuais e reformulando o conceito
de organização terrorista).

451

CP, art. 15

Inserir remissão:
V. art. 10, Lei 13.260/2016 (Regulamenta o disposto no inc. XLIII
do art. 5º da CF, disciplinando o terrorismo, tratando de
disposições investigatórias e processuais e reformulando o
conceito de organização terrorista).
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Regulamento
geral OAB –
arts. 64, 75 e
109, § 2º

Inserir remissão:

1.310

1.802



V. Prov. 171/2016, CFOAB.



Inserir remissão:
V. ADIn 3.802/DF.

LC 75/1993 –
art. 79 e p.u.

Lei
12.780/2013 –
arts. 18-A, 23-A,
23-B e 23-C

A Lei 13.265/2016 – conversão da Med. Prov. 693/2015 (Altera as Leis n. 12.780, de 9 de janeiro de 2013, que dispõe sobre
medidas tributárias referentes à realização, no Brasil, dos Jogos
Olímpicos de 2016 e dos Jogos Paraolímpicos de 2016; e 10.451,
de 10 de maio de 2002, para prorrogar a isenção de tributos
incidentes sobre a importação de equipamentos e materiais
esportivos) promoveu as seguintes alterações na referida lei:
Seção VII
Da isenção da Taxa de Fiscalização dos Produtos
Controlados pelo Exército Brasileiro
Art. 18-A. Estão isentos da Taxa de Fiscalização dos
Produtos Controlados pelo Exército Brasileiro - TFPC,
de que trata a Lei n. 10.834, de 29 de dezembro de
2003, em relação aos fatos geradores decorrentes das
atividades próprias e diretamente vinculadas à
organização e à realização dos Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos de 2016:
I - as pessoas jurídicas responsáveis pela organização
e condução dos Jogos e pelos seus eventos-teste;
II - os atletas inscritos nos Jogos e nos eventos-teste;
e
III - o Comitê Olímpico Internacional - COI, o Comitê
Paraolímpico Internacional - IPC, as Federações
Desportivas Internacionais - IFs e os Comitês
Olímpicos e Paraolímpicos de outras nacionalidades

para treinamentos e competições dos Jogos.
[...]
Art. 23-A. Aplica-se o disposto nos arts. 4º, 5º, 6º, 12,
13, 14, 15, 19, 20 e 22 aos agentes de distribuição
responsáveis pelos procedimentos necessários para
garantir o fornecimento temporário de energia
elétrica nas áreas de concessão onde serão realizados
os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, e às suas
contratadas, em relação à:
I - realização de obras de construção civil, elétrica e
eletromecânica, inclusive sob regime de empreitada
global;
II - prestação de serviços, inclusive com o
fornecimento de bens, equipamentos, partes e peças;
III - prestação de serviços de operação dos sistemas
de controle, gestão, monitoramento e supervisão do
fornecimento de energia temporária; e
IV - aquisição e aluguel de máquinas, equipamentos e
materiais.
Parágrafo único. Os benefícios previstos no caput:
I - não alcançam o IRPJ e a CSLL; e
II - aplicam-se somente quando os bens e serviços
forem empregados diretamente na infraestrutura e
na operação dos sistemas de controle, gestão,
monitoramento e supervisão necessárias ao
fornecimento de energia elétrica de que trata o caput.
Art. 23-B. Os agentes de distribuição referidos
no caput do art. 23-A e suas contratadas ficam
isentos:
I - do IRRF incidente sobre os valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos em
decorrência de prestação de serviços, de aluguéis e
de fornecimento de bens; e
II - da Cide de que trata a Lei n. 10.168, de 29 de
dezembro de 2000, incidente sobre os valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos em
decorrência dos contratos dos quais sejam
signatários.
§ 1º As isenções previstas no caput aplicam-se
somente quando os bens, serviços e aluguéis
estiverem diretamente vinculados à implementação
da infraestrutura e à operação dos sistemas de
controle, gestão, monitoramento e supervisão
necessárias ao fornecimento de energia elétrica de
que trata o caput do art. 23-A.
§ 2º O disposto no caput não se aplica aos
rendimentos auferidos por residente ou domiciliado
em país com tributação favorecida ou por
beneficiário de regime fiscal privilegiado, na forma
dos arts. 24 e 24-A da Lei n. 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Art. 23-C. As máquinas, os equipamentos e os

materiais destinados ao fornecimento temporário de
energia elétrica de que trata o caput do art. 23-A
poderão ser admitidos no País sob o regime
aduaneiro especial de admissão temporária, com
suspensão do pagamento dos tributos incidentes
sobre a importação.
1.798

Lei
12.780/2013 –
arts. 5º, § 1º; V,
§ 4º, 19, §§ 4º a
6º; 20

A Med. Prov. 718/2016 (Altera a Lei n. 9.615, de 24 de março de
1998, que institui normas gerais sobre desporto, para dispor sobre
o controle de dopagem, a Lei n. 12.780, de 9 de janeiro de 2013,
que dispõe sobre medidas tributárias referentes à realização, no
Brasil, dos Jogos Olímpicos de 2016 e dos Jogos Paraolímpicos de
2016, e dá outras providências) promoveu as seguintes
alterações nos referidos dispositivos:
Art. 5º [...]
§ 1º [...]
V - embarcações destinadas à hospedagem de
pessoas diretamente ligadas, contratadas ou
convidadas pelo CIO, pelo IPC, pelo RIO 2016, pelos
Comitês Olímpicos Nacionais, pelas Federações
Desportivas Internacionais, pela WADA, pela CAS ou
por patrocinadores dos Jogos e de pessoas que
tenham
adquirido
pacotes
turísticos
de
patrocinadores ou apoiadores oficiais.
[...]
§ 4º Na hipótese do inciso V do § 1º, as embarcações
destinadas à hospedagem serão consideradas, para
fins
de
tratamento
tributário
e
de
controle aduaneiro, dentre outros fins, navios
estrangeiros em viagem de cruzeiro pela costa
brasileira.” (NR)
CAPÍTULO II
DA DESONERAÇÃO DE TRIBUTOS
[...]
Seção VII
Da isenção da Taxa de Fiscalização de Produtos
Controlados pelo Exército Brasileiro
[...]
Art. 19. [...]
§ 4º O CIO ou o RIO 2016 divulgarão em sítio
eletrônico as informações referentes às renúncias
fiscais individualizadas decorrentes desta Lei, tendo
por base os contratos firmados com as pessoas físicas
e jurídicas habilitadas na forma do caput, de modo a
permitir o acompanhamento e transparência ao
processo.
§ 5º Para os efeitos do § 4º, os contratos serão
agrupados conforme pertençam ao setor de
comércio, serviços ou indústria, considerando, no
caso de atividades mistas, o setor predominante no
objeto do contrato.
§ 6º Os contratos firmados com as pessoas físicas e

jurídicas habilitadas na forma do caput serão
divulgados no sítio eletrônico a que se refere o § 4º,
com a indicação do contratado, contratante e objeto
do contrato, vedada a publicação de valores ou
quantidades que prejudiquem o direito ao sigilo
comercial.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 20. [...]
1.820

Lei
12.973/2014 –
art. 82, §§ 1º e
2º

A Lei 13.259/2015 (Altera as Leis n. 8.981, de 20 de janeiro de
1995, para dispor acerca da incidência de imposto sobre a renda
na hipótese de ganho de capital em decorrência da alienação de
bens e direitos de qualquer natureza, e 12.973, de 13 de maio de
2014, para possibilitar opção de tributação de empresas coligadas
no exterior na forma de empresas controladas; e regulamenta o
inciso XI do art. 156 da Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional) promoveu a seguinte alteração nos
referidos dispositivos:

Art. 82-A. Opcionalmente, a pessoa jurídica
domiciliada no Brasil poderá oferecer à tributação os
lucros auferidos por intermédio de suas coligadas no
exterior na forma prevista no art. 82,
independentemente do descumprimento das
condições previstas no caput do art. 81.
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses
em que a pessoa jurídica coligada domiciliada no
Brasil é equiparada à controladora, nos termos do
art. 83.
§ 2º A Secretaria da Receita Federal do Brasil
estabelecerá a forma e as condições para a opção de
que trata o caput.
1.894

Lei 7.960/1989
– art. 1º, III, p

A Lei 13.260/2016 (Regulamenta o disposto no inciso XLIII do
art. 5º da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo,
tratando de disposições investigatórias e processuais e
reformulando o conceito de organização terrorista; e altera as Leis
n. 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e 12.850, de 2 de agosto de
2013) acrescentou a alínea p ao referido dispositivo:
Art. lo [...]
III – [...]
p) crimes previstos na Lei de Terrorismo.

1.894

Lei 8.072/1990
- ementa

Inserir remissão:



1.919

1.919

V. art. 17, Lei 13.260/2016 (Regulamenta o disposto no
inc. XLIII do art. 5º da CF, disciplinando o terrorismo,
tratando de disposições investigatórias e processuais e
reformulando o conceito de organização terrorista).

Lei
12.850/2013 –
ementa

Inserir remissão:

Lei
12.850/2013 –
art. 1º, § 2º, II

A Lei 13.260/2016 (Regulamenta o disposto no inciso XLIII do
art. 5º da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo,
tratando de disposições investigatórias e processuais e
reformulando o conceito de organização terrorista; e altera as Leis
n. 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e 12.850, de 2 de agosto de
2013) acrescentou o inciso II ao referido dispositivo.



V. art. 16, Lei 13.260/2016 (Regulamenta o disposto no
inc. XLIII do art. 5º da CF, disciplinando o terrorismo,
tratando de disposições investigatórias e processuais e
reformulando o conceito de organização terrorista).

Art. 1º [...]
§ 2º [...]
II - às organizações terroristas, entendidas como
aquelas voltadas para a prática dos atos de
terrorismo legalmente definidos.
1.971

Dec.
3.048/1999 –
arts. 75, §§ 2º e
6º, 75-A, § 1º, I
e II, § 2º, I e II,
§§ 3º e 4º, 75-B,
p.u., 78, §§ 1º a
4º

O Dec. 8.691/2016 (Altera o Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 6 de maio de 1999) promoveu
as seguintes alterações nos referidos dispositivos:
Art. 75. [...]
§ 2º Quando a incapacidade ultrapassar quinze dias
consecutivos, o segurado será encaminhado à perícia
médica do INSS, que o submeterá à avaliação pericial
por profissional médico integrante de seus quadros
ou, na hipótese do art. 75-B, de órgãos e entidades
públicos que integrem o Sistema Único de Saúde SUS, ressalvados os casos em que for admitido o
reconhecimento da incapacidade pela recepção da
documentação médica do segurado, conforme
previsto no art. 75-A.
[...]
§ 6º A impossibilidade de atendimento pela
Previdência Social ao segurado antes do término do
período de recuperação indicado pelo médico
assistente na documentação autoriza o retorno do
empregado ao trabalho no dia seguinte à data
indicada pelo médico assistente.
Art. 75-A. O reconhecimento da incapacidade para
concessão ou prorrogação do auxílio-doença decorre
da realização de avaliação pericial ou da recepção da
documentação médica do segurado, hipótese em que
o benefício será concedido com base no período de

recuperação indicado pelo médico assistente.
§ 1º O reconhecimento da incapacidade pela
recepção da documentação médica do segurado
poderá ser admitido, conforme disposto em ato do
INSS:
I - nos pedidos de prorrogação do benefício do
segurado empregado; ou
II - nas hipóteses de concessão inicial do benefício
quando o segurado, independentemente de ser
obrigatório ou facultativo, estiver internado em
unidade de saúde.
§ 2º Observado o disposto no § 1º, o INSS definirá:
I - o procedimento pelo qual irá receber, registrar e
reconhecer a documentação médica do segurado, por
meio
físico ou
eletrônico,
para
fins
de
reconhecimento da incapacidade laboral; e
II - as condições para o reconhecimento do período
de recuperação indicado pelo médico assistente, com
base em critérios estabelecidos pela área técnica do
INSS.
§ 3º Para monitoramento e controle do registro e do
processamento da documentação médica recebida do
segurado, o INSS deverá aplicar critérios internos de
segurança operacional sobre os parâmetros
utilizados na concessão inicial e na prorrogação dos
benefícios.
§ 4º O disposto neste artigo não afasta a
possibilidade de o INSS convocar o segurado, em
qualquer hipótese e a qualquer tempo, para avaliação
pericial.
Art. 75-B. Nas hipóteses de que trata o § 5º do art. 60
da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, o INSS poderá
celebrar, mediante sua coordenação e supervisão,
convênios, termos de execução descentralizada,
termos de fomento ou de colaboração, contratos não
onerosos ou acordos de cooperação técnica para a
colaboração no processo de avaliação pericial por
profissional médico de órgãos e entidades públicos
que integrem o Sistema Único de Saúde - SUS.
Parágrafo único. A execução do disposto neste artigo
fica condicionada à edição de:
I - ato do INSS para normatizar as hipóteses de que
trata o § 5º do art. 60 da Lei n. 8.213, de 1991; e
II - ato conjunto dos Ministérios do Trabalho e
Previdência Social e da Saúde para dispor sobre a
cooperação entre o INSS e os órgãos e as entidades
que integram o SUS, observado o disposto no art. 14A da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990.
Art. 78. [...]
§ 1º O INSS poderá estabelecer, mediante avaliação
pericial ou com base na documentação médica do
segurado, nos termos do art. 75-A, o prazo que
entender suficiente para a recuperação da
capacidade para o trabalho do segurado.

§ 2º Caso o prazo concedido para a recuperação se
revele insuficiente, o segurado poderá solicitar a sua
prorrogação, na forma estabelecida pelo INSS.
§ 3º A comunicação da concessão do auxílio-doença
conterá as informações necessárias para o
requerimento de sua prorrogação.
§ 4º A recepção de novo atestado fornecido por
médico assistente com declaração de alta médica do
segurado, antes do prazo estipulado na concessão ou
na prorrogação do auxílio-doença, culminará na
cessação do benefício na nova data indicada.
2.042

Lei
10.820/2003 –
art. 1º, §§ 5º a
8º

A Med. Prov. 719/2016 (Altera a Lei n. 10.820, de 17 de
dezembro de 2003, que dispõe sobre a autorização para desconto
de prestações em folha de pagamento; a Lei n. 12.712, de 30 de
agosto de 2012, e a Lei n. 8.374, de 30 de dezembro de 1991, para
dispor sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por
embarcações ou por sua carga; e a Lei n. 13.259, de 16 de março de
2016, para dispor sobre a dação em pagamento de bens imóveis
como forma de extinção do crédito tributário inscrito em dívida
ativa da União) promoveu as seguintes alterações na referida
lei:
Art. 1º [...]
§ 5º Nas operações de crédito consignado de que
trata este artigo, o empregado poderá oferecer em
garantia, de forma irrevogável e irretratável, até 10%
(dez por cento) do saldo de sua conta vinculada no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e até
100% (cem por cento) do valor da multa paga pelo
empregador, em caso de despedida sem justa causa
ou de despedida por culpa recíproca ou força maior,
nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 18 da Lei n. 8.036,
de 11 de maio de 1990.
§ 6º A garantia de que trata o § 5º só poderá ser
acionada na ocorrência de despedida sem justa causa,
inclusive a indireta, ou de despedida por culpa
recíproca ou força maior, não se aplicando, em
relação à referida garantia, o disposto no § 2º do art.
2º da Lei n. 8.036, de 1990.
§ 7º O Conselho Curador do FGTS poderá definir o
número máximo de parcelas e a taxa máxima mensal
de juros a ser cobrada pelas instituições
consignatárias nas operações de crédito consignado
de que trata este artigo.
§ 8º Cabe ao agente operador do FGTS definir os
procedimentos operacionais necessários à execução
do disposto nos §§ 5º e 6º deste artigo, nos termos
do inciso II do caput do art. 7º da Lei n. 8.036, de
1990.

2.047

Lei
12.842/2016 –
art. 6º

A Lei 13.270/2016 (Altera o art. 6º da Lei n. 12.842, de 10 de
julho de 2013, que dispõe sobre o exercício da Medicina)
promoveu a seguinte alteração no referido dispositivo:

Art. 6º A denominação “médico” é privativa do
graduado em curso superior de Medicina
reconhecido e deverá constar obrigatoriamente dos
diplomas emitidos por instituições de educação
superior credenciadas na forma do art. 46 da Lei
n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), vedada a
denominação “bacharel em Medicina”.
2.153

STF

O STF editou as seguintes súmulas vinculantes:
54. A medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional
podia, até a Emenda Constitucional n. 32/2001, ser reeditada
dentro do seu prazo de eficácia de trinta dias, mantidos os efeitos
de lei desde a primeira edição.(DOU, 28.03.2016)
 V. art. 62, p.u., CF.
 V. Súm. 651, STF.
55. O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores
inativos. (DOU, 28.03.2016)

2.183

STJ

 V. art. 40, § 4º, CF.
 V. Súm. 680, STF.
O STJ editou a seguinte nova súmula:
568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de
Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema. (DJe,
17.03.2016.)


2.193,
2.196 e
2.228

TST

V. art. 105, III, a e c, CF.

O TST alterou a Súmula n. 219 e cancelou a Súmula n. 285 e a
OJ SDI-1 n. 377 a partir de 15.04.2016, conforme a seguir:
219. Honorários advocatícios. Cabimento (alterada a redação
do item I e acrescidos os itens IV a VI na sessão do Tribunal Pleno
realizada em 15.03.2016 - Res. 204/2016, DEJT divulgado em 17,
18 e 21.03.2016).
I - Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios não decorre pura e simplesmente da
sucumbência, devendo a parte, concomitantemente:
a) estar assistida por sindicato da categoria profissional;
b) comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do saláriomínimo ou encontrar-se em situação econômica que não lhe
permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da
respectiva família (art. 14, § 1º, da Lei n. 5.584/1970) (ex-OJ n. 305
da SBDI-I).
II - É cabível a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios em ação rescisória no processo trabalhista.
III - São devidos os honorários advocatícios nas causas em que o

ente sindical figure como substituto processual e nas lides que não
derivem da relação de emprego.
IV - Na ação rescisória e nas lides que não derivem de relação de
emprego, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários
advocatícios da sucumbência submete-se à disciplina do Código de
Processo Civil (arts. 85, 86, 87 e 90).
V - Em caso de assistência judiciária sindical, revogado o art. 11 da
Lei n. 1.060/50 (CPC de 2015, art. 1072, inc. III), os honorários
advocatícios assistenciais são devidos entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa (CPC de 2015, art. 85, § 2º).
VI - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicar-se-ão
os percentuais específicos de honorários advocatícios
contemplados no Código de Processo Civil.
285. Recurso de revista. Admissibilidade parcial pelo juizpresidente
do
Tribunal
Regional
do
Trabalho.
Efeito (cancelada a partir de 15.04.2016 - Res. 204/2016, DEJT
divulgado em 17, 18 e 21.03.2016).
O fato de o juízo primeiro de admissibilidade do recurso de revista
entendê-lo cabível apenas quanto a parte das matérias veiculadas
não impede a apreciação integral pela Turma do Tribunal Superior
do Trabalho, sendo imprópria a interposição de agravo de
instrumento.
OJ - 377. Embargos de declaração. Decisão denegatória de
recurso de revista exarado por presidente do TRT.
Descabimento. Não interrupção do prazo recursal (cancelada
a partir de 15.04.2016 - Res.204/2016, DEJT divulgado em 17, 18 e
21.03.2016).
Não cabem embargos de declaração interpostos contra decisão de
admissibilidade do recurso de revista, não tendo o efeito de
interromper qualquer prazo recursal.
2.244

2.281
ss.

TNU

e

STJ
–
Regimento
interno – arts.
90 e 160, § 8º

A TNU publicou a seguinte nova súmula:
83. A partir da entrada em vigor da Lei n. 8.870/94, o décimo
terceiro salário não integra o salário-de-contribuição para fins de
cálculo do salário-de-benefício. (DOU, 21.03.2016.)
Com a entrada em vigor do NCPC, os artigos 90 e 160, § 8º,
passam a ter vigência com a redação determinada pela ER
20/2015, conforme a seguir:
Art. 90. A publicação da pauta de julgamento antecederá cinco dias
úteis, pelo menos, à sessão em que os processos poderão ser
chamados e será certificada nos autos. (Alterado pela ER
20/2015.)
§ 1º A pauta de julgamento será afixada na entrada da sala em que
se realizará a sessão de julgamento. (Alterado pela ER 20/2015.)
§ 2º Serão incluídos em nova pauta os processos que não tiverem
sido julgados, salvo aqueles expressamente adiados para a
primeira sessão seguinte, observado o disposto no parágrafo único

do art. 150 deste Regimento. (Alterado pela ER 20/2015.)
Art. 160. [...]
8º Admitida a intervenção de terceiros nas hipóteses de recurso
especial repetitivo, fica-lhes facultado produzir sustentação oral,
observado o § 2º deste artigo. (Alterado pela ER 20/2015.)
STJ
–
Regimento
interno – arts.
21-A a 21-D

A ER 21/2016 acrescentou os seguintes artigos ao Regimento
interno do STJ:
Art. 21-A. O Presidente do Tribunal, por indicação do relator,
poderá convocar magistrado vitalício para a realização de atos de
instrução das sindicâncias, inquéritos, ações e demais
procedimentos penais originários, na sede do STJ ou no local onde
se deva produzir o ato, bem como definir os limites de sua atuação.
(Acrescentado pela ER 21/2016.)
§ 1º Caberá ao magistrado instrutor convocado na forma do caput:
(Acrescentado pela ER 21/2016.)
I – designar e realizar as audiências de interrogatório, inquirição
de testemunhas, acareação, transação, suspensão condicional do
processo, admonitórias e outras;
II – requisitar testemunhas e determinar condução coercitiva, caso
necessário;
III – expedir e controlar o cumprimento das cartas de ordem;
IV – determinar intimações e notificações;
V – decidir questões incidentes durante a realização dos atos sob
sua responsabilidade;
VI – requisitar documentos ou informações existentes em bancos
de dados;
VII – fixar ou prorrogar prazos para a prática de atos durante a
instrução;
VIII – realizar inspeções judiciais;
IX – requisitar aos órgãos locais do Poder Judiciário apoio de
pessoal e de equipamentos e instalações adequados para os atos
processuais que devam ser produzidos fora da sede do Tribunal;
X – exercer outras funções que lhe sejam delegadas pelo relator ou
pelo Tribunal.
§ 2º As decisões proferidas pelo magistrado instrutor no exercício
das atribuições previstas no parágrafo anterior ficam sujeitas a
posterior controle do relator, de ofício ou mediante provocação do
interessado, no prazo de cinco dias da ciência do ato.
(Acrescentado pela ER 21/2016.)
§ 3º A convocação de magistrados instrutores vigerá pelo prazo de
seis meses, prorrogável por igual período, até o máximo de dois
anos, a critério do relator, sem prejuízo das vantagens e direitos de
seu cargo de origem, ficando condicionada à disponibilidade
orçamentária. (Acrescentado pela ER 21/2016.)
§ 4º O número máximo de juízes instrutores no Tribunal é restrito
a treze, um para cada gabinete de Ministro integrante da Corte
Especial, excluídos o Presidente e o Corregedor Nacional de
Justiça. (Acrescentado pela ER 21/2016.)
Art. 21-B. O Presidente do Tribunal poderá convocar magistrados

vitalícios até o número de sete, para atuarem como juízes
auxiliares em apoio à Presidência, aos membros do Conselho da
Justiça Federal e à Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira. (Acrescentado pela ER 21/2016.)
§ 1º O Presidente poderá nomear, dentre os convocados, um juiz
federal para exercer a função de Secretário-Geral do Conselho da
Justiça Federal. (Acrescentado pela ER 21/2016.)
§ 2º O Presidente ainda poderá nomear, dentre os convocados, um
juiz para prestar auxílio à Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira. (Acrescentado pela ER 21/2016.)
§ 3º A convocação de juiz auxiliar vigerá pelo prazo de um ano,
prorrogável por igual período, sem prejuízo dos direitos e
vantagens de seu cargo de origem, ficando condicionada à
disponibilidade orçamentária. (Acrescentado pela ER 21/2016.)
Art. 21-C. Sem prejuízo dos arts. 21-A e 21-B, os Ministros podem
indicar ao Presidente a convocação de um magistrado vitalício
para auxiliá-los nos afazeres de seus gabinetes, em caráter
excepcional, quando o justificado acúmulo de serviço o exigir.
(Acrescentado pela ER 21/2016.)
Parágrafo único. A convocação de juiz auxiliar vigerá pelo prazo de
um ano, prorrogável por igual período, sem prejuízo dos direitos e
vantagens de seu cargo de origem, ficando condicionada à
disponibilidade orçamentária. (Acrescentado pela ER 21/2016.)
Art. 21-D. Serão regulados por resolução as convocações, direitos,
vantagens, vencimentos e dispensas dos magistrados instrutores e
auxiliares. (Acrescentado pela ER 21/2016.)
STJ
Regimento
interno

–

A Emenda Regimental 22/2016 (Altera, inclui e revoga
dispositivos do Regimento Interno para adequá-lo à Lei n. 13.105,
de 16 de março de 2015, novo Código de Processo Civil)
promoveu as seguintes alterações no Regimento interno do
STJ:
Art. 3º O Presidente e o Vice-Presidente são eleitos pelo Plenário,
dentre os seus membros; o Corregedor-Geral da Justiça Federal é o
Ministro mais antigo entre os membros efetivos do Conselho da
Justiça Federal. (Alterado pela ER 22/2016.)
§ 1º O Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor-Geral da
Justiça Federal integram apenas o Plenário e a Corte Especial.
(Alterado pela ER 22/2016.)
§ 2º O Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor-Geral da
Justiça Federal, ao concluírem seus mandatos, retornarão às
Turmas, observado o seguinte: (Alterado pela ER 22/2016.)
I - o Presidente e o Corregedor-Geral integrarão, respectivamente,
a Turma de que saírem o novo Presidente do Tribunal e o novo
Corregedor-Geral; se o novo Presidente for o Vice-Presidente ou o
Corregedor-Geral, o Presidente que deixar o cargo comporá a

Turma da qual provier o novo Vice-Presidente ou o novo
Corregedor-Geral; (Alterado pela ER 22/2016.) [...]
Art. 11. [...]
Parágrafo único. [...]
IX - apreciar e encaminhar ao Poder Legislativo projeto de lei
sobre o regimento de custas da Justiça Federal e do Superior
Tribunal de Justiça. (Alterado pela ER 22/2016.)
[...]
XIV – (Revogado pela ER 22/2016.)
Art. 15. [...]
I - julgar os agravos, os embargos de declaração e as demais
arguições; (Alterado pela ER 22/2016.)
III - julgar a restauração de autos físicos ou eletrônicos
desaparecidos; (Alterado pela ER 22/2016.)
Art. 16. [...]
III - (Revogado pela ER 22/2016.)
[...]
Art. 21. [...]
VII - relatar o agravo interposto de sua decisão; (Alterado pela ER
22/2016.)
X - determinar as providências necessárias ao cumprimento das
ordens e das decisões do Tribunal, ressalvadas as atribuições dos
Presidentes das Seções, das Turmas e dos relatores; (Alterado pela
ER 22/2016.)
CAPÍTULO IV
Das Atribuições do Corregedor-Geral da Justiça Federal
Art. 23. O Corregedor-Geral exercerá, no Conselho da Justiça
Federal, as atribuições que lhe couberem, na conformidade da lei e
do seu Regimento Interno e integrará o Plenário e a Corte Especial
também nas funções de relator e revisor. (Alterado pela ER
22/2016.)
Art. 34. [...]
VII - decidir o agravo interposto de decisão que inadmitir recurso
especial; (Alterado pela ER 22/2016.)
[...]
XVIII - distribuídos os autos: (Alterado pela ER 22/2016.)
a) não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado
ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida; (Acrescentada pela ER
22/2016.)
b) negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese
fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão
geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de
competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante
acerca do tema; (Acrescentada pela ER 22/2016.)
c) dar provimento ao recurso se o acórdão recorrido for contrário
a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de

repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de
assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência
dominante acerca do tema; (Acrescentada pela ER 22/2016.)
[...]
XXI – decidir o agravo de instrumento interposto com base no art.
1.027, § 1º, do CPC; (Acrescentado pela ER 22/2016.)
[...]
Art. 51.
VI - o Corregedor-Geral da Justiça Federal, pelo Ministro mais
antigo integrante do Conselho da Justiça Federal. (Alterado pela ER
22/2016.)
[...]
Art. 54. (Revogado pela ER 22/2016.)
[...]
Art. 66. [...]
Parágrafo único. O Presidente do Tribunal, mediante instrução
normativa, disciplinará o uso de meio eletrônico na tramitação de
processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças
processuais, com observância da lei processual. (Alterado pela ER
22/2016.)
[...]
Art. 67. [...]
Parágrafo único. [...]
IX - [...]
a) pela oposição de Embargos de Declaração (EDcl) e pela
interposição de Agravo Interno (AgInt); (Alterada pela ER
22/2016.)
[...]
XXI – decidir o agravo de instrumento interposto com base no art.
1.027, § 1º, do CPC; (Alterado pela ER 22/2016.)
[...]
XXXIII - Agravo em Recurso Especial (AREsp); (Acrescentado pela
ER 22/2016.)
XXXIV - Embargos de Divergência em Recurso Especial (EREsp);
(Acrescentado pela ER 22/2016.)
XXXV - Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial
(EAREsp); (Acrescentado pela ER 22/2016.)
XXXVI - Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (SIRDR); (Acrescentado pela ER 22/2016.)
XXXVII - Medidas Protetivas de Urgência - Lei Maria da Penha
(MPUMP); (Acrescentado pela ER 22/2016.)
XXXVIII - Medidas Protetivas - Estatuto do Idoso (MPEI);
(Acrescentado pela ER 22/2016.)
XXXIX - Pedido de Busca e Apreensão Criminal (PBAC);
(Acrescentado pela ER 22/2016.)
XL - Pedido de Prisão Preventiva (PePrPr); (Acrescentado pela ER

22/2016.)
XLI - Pedido de Prisão Temporária (PePrTe); (Acrescentado pela
ER 22/2016.)
XLII - Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico
(QuebSig); (Acrescentado pela ER 22/2016.)
XLIII - Medidas Investigativas sobre Organizações Criminosas
(MISOC); (Acrescentado pela ER 22/2016.)
XLIV - Cautelar Inominada Criminal (CauInomCrim);
(Acrescentado pela ER 22/2016.)
XLV - Alienação de Bens do Acusado (AlienBac); (Acrescentado
pela ER 22/2016.)
XLVI - Embargos de Terceiro (ET); (Acrescentado pela ER
22/2016.)
XLVII - Embargos do Acusado (EmbAc); (Acrescentado pela ER
22/2016.)
XLVIII - Insanidade Mental do Acusado (InsanAc); (Acrescentado
pela ER 22/2016.)
XLIX - Restituição de Coisas Apreendidas (ReCoAp); (Acrescentado
pela ER 22/2016.)
L - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL).
(Acrescentado pela ER 22/2016.)
Parágrafo único. [...]
IV-A - a classe Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (SIRDR) compreende o pedido de suspensão de todos
os processos individuais ou coletivos em curso no território
nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já
instaurado; (Acrescentado pela ER 22/2016.)
[...]
VIII-A - a classe Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
(PUIL) compreende a medida interposta contra decisão da Turma
Nacional de Uniformização que, em questões de direito material,
contrarie súmula ou jurisprudência dominante no Superior
Tribunal de Justiça; (Acrescentado pela ER 22/2016.)
Art. 69. Far-se-á a distribuição dos feitos da competência do
Tribunal mediante sorteio automático, por sistema informatizado,
observados os princípios da publicidade e da alternatividade, bem
como a instrução normativa prevista no art. 21, XX, deste
Regimento. (Alterado pela ER 22/2016.)
Parágrafo único. O registro ao Presidente do Tribunal equipara-se
em seus efeitos à distribuição regular. (Acrescentado pela ER
22/2016.)
Art. 70. [...]
§ 6º Suspende-se a distribuição de processos, sem posterior
compensação, aos Ministros que compõem o Tribunal Superior
Eleitoral na condição de membros efetivos, nos seguintes termos:
(Acrescentado pela ER 22/2016.)
I - para o Corregedor da Justiça Eleitoral, entre os noventa dias
anteriores e os trinta posteriores à data fixada para a realização
das eleições; (Acrescentado pela ER 22/2016.)
II - para o outro membro efetivo, entre os sessenta dias anteriores
e os trinta posteriores à data fixada para a realização das eleições.
(Acrescentado pela ER 22/2016.)

Art. 72. [...]
I - se o afastamento for por prazo entre quatro e trinta dias, os
processos considerados de natureza urgente, consoante fundada
alegação do interessado, serão redistribuídos aos demais
integrantes da respectiva Seção ou, se for o caso, da Corte Especial,
com oportuna compensação; (Alterado pela ER 22/2016.)
II - se o afastamento for por prazo superior a trinta dias e não for
convocado substituto, será suspensa a distribuição ao Ministro
afastado, e os processos a seu cargo, considerados de natureza
urgente, consoante fundada alegação do interessado, serão
redistribuídos aos demais integrantes da respectiva Seção ou, se
for o caso, da Corte Especial, com oportuna compensação;
(Alterado pela ER 22/2016.)
[...]
Parágrafo único. Quando o Ministro afastado já houver proferido
decisão em processo de competência de Turma, a redistribuição
mencionada nas hipóteses dos incisos I e II far-se-á somente entre
os membros daquele Órgão Julgador. (Acrescentado pela ER
22/2016.)
Art. 74. No caso de embargos de divergência, apenas se fará o
sorteio de novo relator. Art. 77. O Ministro eleito Presidente, VicePresidente ou Corregedor-Geral da Justiça Federal continuará
como relator ou revisor do processo em que tiver lançado o
relatório ou aposto o seu visto. (Alterado pela ER 22/2016.)
Art. 82. [...]
II - o Corregedor-Geral da Justiça Federal. Art. 84. Os atos e
termos do processo serão autenticados, conforme o caso, mediante
a assinatura ou rubrica dos Ministros ou a dos servidores para tal
fim qualificados, podendo ser produzidos, transmitidos,
armazenados e assinados por meio eletrônico, na forma da lei.
(Alterado pela ER 22/2016.)
[...]
Art. 84. [...]
§§ 1º a 3º (Revogados pela ER 22/2016.)
Art. 87. A critério do Presidente do Tribunal, dos Presidentes das
Seções, das Turmas ou do relator, a comunicação oficial dos atos
será feita: (Alterado pela ER 22/2016.)
I - por servidor credenciado da Secretaria, na forma da lei
processual; (Alterado pela ER 22/2016.)
II - por meio eletrônico, via postal ou qualquer outro modo eficaz
de telecomunicação, com as cautelas necessárias à autenticação da
mensagem e do seu recebimento. (Alterado pela ER 22/2016.)
[...]
Art. 88. Da autuação e da publicação do expediente de cada
processo constará, além do nome das partes e o de seu advogado, o
da respectiva sociedade a que pertença, desde que esta esteja
devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.
(Alterado pela ER 22/2016.)
§ 1º Constando dos autos pedido expresso para que as

comunicações dos atos processuais sejam feitas especificamente
em nome dos advogados ou das sociedades indicadas, a Secretaria
adotará as medidas necessárias ao seu atendimento, conforme a lei
processual. (Alterado pela ER 22/2016.)
§ 2º O Presidente do Tribunal, mediante ato próprio, disciplinará o
cadastramento das sociedades de advogados perante o Superior
Tribunal de Justiça, para atender aos fins previstos na legislação
processual. (Alterado pela ER 22/2016.)
Art. 91. [...]
I - o julgamento de habeas corpus, recursos de habeas corpus,
conflitos de competência e de atribuições e exceções de suspeição
e impedimento; (Alterado pela ER 22/2016.)
[...]
Parágrafo único. A regra deste artigo não se aplica ao processo
cuja matéria tenha sido objeto de audiência pública nos termos do
inciso I do art. 185 deste Regimento. (Alterado pela ER 22/2016.)
Art. 92. [...]
§ 1º A parte que requerer a publicação nos termos deste artigo
fornecerá o respectivo resumo, respondendo pelas suas
deficiências, nos termos da lei processual. (Alterado pela ER
22/2016.)
§ 2º O prazo do edital será determinado entre vinte e sessenta
dias, a critério do relator, e correrá da data de sua publicação no
Diário da Justiça eletrônico, com observância da lei processual.
(Alterado pela ER 22/2016.)
§ 3º A publicação do edital deverá ser feita no prazo de vinte dias,
contados de sua expedição, e certificada nos autos, sob pena de
extinguir-se o processo sem resolução do mérito, se a parte,
intimada pelo Diário da Justiça eletrônico, não suprir a falta em
dez dias. (Alterado pela ER 22/2016.)
[...]
Art. 102. A publicação do acórdão por suas conclusões e ementa
far-se-á, para intimar as partes, no Diário da Justiça eletrônico. Art.
105. A contagem dos prazos observará o disposto na lei
processual. (Alterado pela ER 22/2016.)
[...]
Art. 105. [...]
§§ 1º e 2º (Revogados pela ER 22/2016.)
Art. 106. [...]
§ 2º Também não corre prazo nas hipóteses previstas em lei,
quando houver obstáculo criado em detrimento da parte ou for
comprovado motivo de força maior, reconhecido pelo Tribunal.
(Alterado pela ER 22/2016.)
[...]
Art. 110. Os prazos para os Ministros, salvo acúmulo de serviço, se
de outra forma não dispuser a lei processual ou este Regimento,
são os seguintes: (Alterado pela ER 22/2016.)

I - dez dias para atos administrativos e para decisões
interlocutórias; (Alterado pela ER 22/2016.)
[...]
Art. 111. Salvo disposição em contrário, os servidores do Tribunal
terão o prazo de cinco dias para executar os atos do processo,
inclusive para certificar a data do trânsito em julgado da decisão e,
na sequência, independentemente de despacho e conforme o caso,
arquivar os autos, remeter ao Supremo Tribunal Federal ou baixar
ao juízo de origem. (Alterado pela ER 22/2016.)
Art. 112. [...]
§ 4º É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de
retorno no processo em autos eletrônicos. (Acrescentado pela ER
22/2016.)
§ 5º O Presidente do Tribunal, mediante instrução normativa,
disciplinará o regime de cobrança do porte de remessa e retorno
dos autos dos processos que tiverem de ser digitalizados.
(Acrescentado pela ER 22/2016.)

Art. 113. O preparo de recurso da competência do Supremo
Tribunal Federal será feito no prazo e na forma do disposto na lei
processual, bem como no Regimento Interno e na Tabela de Custas
do Supremo Tribunal Federal. (Alterado pela ER 22/2016.)
[...]
Art. 117. [...]
Parágrafo único. Os dados estatísticos solicitados pelo Conselho
Nacional de Justiça serão transmitidos eletronicamente.
(Acrescentado pela ER 22/2016.)
Seção I
Arts. 118 a 121. (Revogados pela ER 22/2016.)
[...]
Art. 126. [...]
§ 4º Proferido o julgamento, em decisão tomada pela maioria
absoluta dos membros que integram o Órgão Julgador, o relator
deverá redigir o projeto de súmula, a ser aprovado pelo Tribunal
na mesma sessão ou na primeira sessão ordinária seguinte.
(Acrescentado pela ER 22/2016.)
Art. 128. [...]
I - Diário da Justiça eletrônico; (Alterado pela ER 22/2016.)
[...]
Art. 129. Serão publicadas no Diário da Justiça eletrônico as
ementas de todos os acórdãos do Tribunal e as decisões dos
relatores, sem prejuízo de sua divulgação em meio eletrônico

diverso. (Alterado pela ER 22/2016.)
[...]
Art. 141. (Revogado pela ER 22/2016.)
[...]
Art. 143. A parte será intimada por publicação no Diário da Justiça
eletrônico ou, se o relator o determinar, pela forma indicada no
art. 87 deste Regimento, para pronunciar-se sobre documento
juntado pela parte contrária, após a última intervenção dela no
processo. (Alterado pela ER 22/2016.)
[...]
Art. 147. Os depoimentos poderão ser taquigrafados ou
estenotipados, com ou sem apoio de registro audiovisual, sendo as
tiras, ou notas respectivas, rubricadas no ato pelo relator, pelo
depoente, pelo membro do Ministério Público e pelos advogados e,
depois de traduzidas, serão os respectivos termos devidamente
assinados. (Alterado pela ER 22/2016.)
Parágrafo único. (Revogado pela ER 22/2016.)
§ 1º Admite-se a prática de atos processuais por meio de
videoconferência ou de outro recurso tecnológico de transmissão
de sons e imagens em tempo real. (Acrescentado pela ER
22/2016.)
§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo ao interrogatório.
(Acrescentado pela ER 22/2016.)
Art. 155. Os julgamentos a que este Regimento ou a lei não derem
prioridade serão realizados, preferencialmente, segundo a ordem
de conclusão dos feitos, nos termos da legislação processual.
(Alterado pela ER 22/2016.)
Parágrafo único. (Revogado pela ER 22/2016.)
[...]
Art. 156. A Secretaria atenderá, preferencialmente, à ordem
cronológica de recebimento dos pronunciamentos judiciais para
sua publicação e efetivação, nos termos da legislação processual.
(Alterado pela ER 22/2016.)
[...]
Art. 158. Desejando proferir sustentação oral, poderão os
advogados requerer, até o início da sessão, que seja o feito julgado
prioritariamente, sem prejuízo das preferências legais.
Parágrafo único. O Presidente do Tribunal, por ato próprio,
disciplinará o uso de videoconferência ou de outro recurso
tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, para
realização das sustentações orais requeridas até o dia anterior ao
da sessão. (Alterado pela ER 22/2016.)
Art. 159. Não haverá sustentação oral no julgamento de: (Alterado

pela ER 22/2016.)
I - embargos declaratórios; (Acrescentado pela ER 22/2016.)
II - arguição de suspeição; (Acrescentado pela ER 22/2016.)
III - tutela de urgência requerida no Superior Tribunal de Justiça,
em caráter antecedente; (Acrescentado pela ER 22/2016.)
IV - agravo, salvo expressa disposição legal em contrário;
(Acrescentado pela ER 22/2016.)
V - exceção de suspeição; (Acrescentado pela ER 22/2016.)
VI - exceção de impedimento; (Acrescentado pela ER 22/2016.)
VII - medidas protetivas de urgência - Lei Maria da Penha;
(Acrescentado pela ER 22/2016.)
VIII - medidas protetivas - Estatuto do Idoso; (Acrescentado pela
ER 22/2016.)
IX - pedido de busca e apreensão criminal; (Acrescentado pela ER
22/2016.)
X - pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico;
(Acrescentado pela ER 22/2016.)
XI - cautelar inominada criminal; (Acrescentado pela ER 22/2016.)
XII - alienação de bens do acusado; (Acrescentado pela ER
22/2016.)
XIII - embargos de terceiro; (Acrescentado pela ER 22/2016.)
XIV - embargos do acusado; (Acrescentado pela ER 22/2016.)
XV - insanidade mental do acusado; (Acrescentado pela ER
22/2016.)
XVI - restituição de coisas apreendidas; (Acrescentado pela ER
22/2016.)
XVII - pedido de uniformização de interpretação de lei;
(Acrescentado pela ER 22/2016.)
XVIII - prisão preventiva; (Acrescentado pela ER 22/2016.)
XIX - prisão temporária. (Acrescentado pela ER 22/2016.)
[...]
Art. 173. [...]
VI - recurso especial repetitivo. (Acrescentado pela ER 22/2016.)
[...]
Art. 177. [...]
V - recurso especial repetitivo. (Acrescentado pela ER 22/2016.)
Art. 185. [...]
I - do Presidente ou do relator para ouvir pessoas ou entidades
com experiência e conhecimento em matéria de interesse para a
fixação ou alteração de tese repetitiva ou de enunciado de súmula;
(Alterado pela ER 22/2016.)
[...]
Art. 186. [...]
§ 3º A audiência pública prevista no inciso I do art. 185 será
presidida pelo Ministro que a convocou, facultada a delegação a
outro Ministro. (Acrescentado pela ER 22/2016.)
§ 4º O Ministro que convocou a audiência prevista no inciso I do
art. 185 divulgará, com antecedência mínima de trinta dias, as
orientações gerais sobre o procedimento a ser adotado, observado
o seguinte: (Acrescentado pela ER 22/2016.)

I - o despacho convocatório da audiência pública será amplamente
divulgado e delimitará a(s) questão(ões) objeto de debate, fixará
prazo para a indicação das pessoas a serem ouvidas e determinará
a notificação dos Ministros do respectivo Órgão Julgador e o
encaminhamento de convites a pessoas ou a entidades que
possuam estreita relação com a questão a ser apresentada;
(Acrescentado pela ER 22/2016.)
II - será garantida a participação de pessoas ou de entidades que
defendam diferentes opiniões relativas à matéria objeto da
audiência pública; (Acrescentado pela ER 22/2016.)
III - caberá ao Ministro que presidir a audiência pública selecionar
as pessoas que serão ouvidas, divulgar a lista dos habilitados,
determinar a ordem dos trabalhos, fixar o tempo de que cada um
disporá para se manifestar e zelar, na medida do possível, pela
garantia de pluralidade de expositores; (Acrescentado pela ER
22/2016.)
IV - os depoentes deverão limitar-se à questão em debate;
(Acrescentado pela ER 22/2016.)
V - os trabalhos da audiência pública serão registrados e juntados
aos autos do processo e ao projeto de súmula e disponibilizados no
sítio eletrônico do Tribunal; (Acrescentado pela ER 22/2016.)
VI - os casos omissos serão resolvidos pelo Ministro que convocou
a audiência. (Acrescentado pela ER 22/2016.)
[...]
Art. 188. [...]
III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada,
que terá quinze dias para apresentar contestação. (Acrescentado
pela ER 22/2016.)
Art. 190. O Ministério Público, nas reclamações que não houver
formulado, terá vista do processo por cinco dias, após o decurso do
prazo para informações e para oferecimento da contestação pelo
beneficiário do ato impugnado. (Alterado pela ER 22/2016.)
[...]
Art. 216-N. A sentença estrangeira homologada será executada no
Juízo Federal competente, mediante pedido instruído com cópia
autenticada da decisão homologatória ou do exequatur, conforme
o caso. (Alterado pela ER 22/2016.)
[...]
Art. 234. Distribuída a inicial, preenchendo esta os requisitos
legais (Código de Processo Civil, arts. 319, 320, 330, 332 e 968), o
relator mandará citar o réu, assinando-lhe prazo nunca inferior a
quinze dias nem superior a trinta, para responder aos termos da
ação. (Alterado pela ER 22/2016.)
[...]
Art. 247. Aplicam-se ao recurso ordinário em mandado de
segurança, quanto aos requisitos de admissibilidade e ao
procedimento no Tribunal recorrido, as regras do art. 1.028 do

Código de Processo Civil. (Alterado pela ER 22/2016.)
SEÇÃO III
Do Recurso Ordinário em Processos em que For Parte Estado
Estrangeiro (Alterado pela ER 22/2016.)
Art. 249. Aplicam-se ao recurso ordinário, quanto aos requisitos de
admissibilidade e ao procedimento no Juízo de origem, as normas
do Código de Processo Civil relativas à apelação, no que couber.
(Alterado pela ER 22/2016.)
Art. 250. Distribuído o recurso ordinário, será aberta vista ao
Ministério Público pelo prazo de vinte dias. (Alterado pela ER
22/2016.)
[...]
Art. 251. O recurso ordinário não será incluído em pauta antes do
agravo de instrumento interposto do mesmo processo. (Alterado
pela ER 22/2016.)
[...]
Art. 252. (Revogado pela ER 22/2016.)
Art. 253.
[...]
I - não conhecer do agravo inadmissível, prejudicado ou daquele
que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida; (Alterado pela ER 22/2016.)
II - conhecer do agravo para: (Alterado pela ER 22/2016.)
a) não conhecer do recurso especial inadmissível, prejudicado ou
daquele que não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida; (Alterado pela ER 22/2016.)
b) negar provimento ao recurso especial que for contrário a tese
fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão
geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de
competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante
acerca do tema; (Alterado pela ER 22/2016.)
c) dar provimento ao recurso especial se o acórdão recorrido for
contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de
repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de
assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência
dominante acerca do tema. (Alterado pela ER 22/2016.)
[...]
Art. 255. O recurso especial será interposto na forma e no prazo
estabelecido na legislação processual vigente e recebido no efeito
devolutivo, salvo quando interposto do julgamento de mérito do
incidente de resolução de demandas repetitivas, hipótese em que
terá efeito suspensivo. (Alterado pela ER 22/2016.)
§ 1º Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o
recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou

citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado,
inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o
acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado
disponível na internet, com indicação da respectiva fonte,
devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. (Alterado pela
ER 22/2016.)
§ 2º (Revogado pela ER 22/2016.)
§ 3º São repositórios oficiais de jurisprudência, para o fim do § 1º
deste artigo, a Revista Trimestral de Jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, a Revista do Superior Tribunal de Justiça e a
Revista do Tribunal Federal de Recursos e, autorizados ou
credenciados, os habilitados na forma do art. 134 e seu parágrafo
único deste Regimento. (Alterado pela ER 22/2016.)
[...]
§ 4º Distribuído o recurso, o relator, após vista ao Ministério
Público, se necessário, pelo prazo de vinte dias, poderá:
(Acrescentado pela ER 22/2016.)
I - não conhecer do recurso especial inadmissível, prejudicado ou
daquele que não tiver impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida; (Acrescentado pela ER
22/2016.)
II - negar provimento ao recurso especial que for contrário a tese
fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão
geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de
competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante
sobre o tema; (Acrescentado pela ER 22/2016.)
III - dar provimento ao recurso especial se o acórdão recorrido for
contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de
repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de
assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência
dominante sobre o tema. (Acrescentado pela ER 22/2016.)
Art. 256. (Revogado pela ER 22/2016.)
[...]
Seção II
Arts. 260 a 262. (Revogados pela ER 22/2016.)
Art. 263. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial, a serem opostos no prazo legal, para: (Alterado pela ER
22/2016.)
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (Acrescentado
pela ER 22/2016.)
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
pronunciar-se o Órgão Julgador de ofício ou a requerimento; ou
(Acrescentado pela ER 22/2016.)
III - corrigir erro material. (Acrescentado pela ER 22/2016.)
§ 1º O embargado será intimado para, querendo, manifestar-se, no
prazo legal, sobre os embargos opostos, caso seu eventual
acolhimento possa implicar a modificação da decisão embargada.
(Alterado pela ER 22/2016.)
§ 2º (Revogado pela ER 22/2016.)

Art. 264. Os embargos de declaração serão incluídos em pauta.
(Alterado pela ER 22/2016.)
Parágrafo único. (Revogado pela ER 22/2016.)
§ 1º Se os embargos de declaração forem opostos contra decisão
de relator ou outra decisão unipessoal, o Órgão Julgador da
decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. (Acrescentado
pela ER 22/2016.)
§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de
declaração, na forma do § 4º do art. 1.026 do Código de Processo
Civil, condenar-se-á o embargante, em decisão fundamentada, a
pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor
atualizado da causa. (Acrescentado pela ER 22/2016.)
[...]
Art. 265. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a
interposição de recursos por qualquer das partes, salvo quando
manifestamente protelatórios, na forma do § 4º do art. 1.026 do
Código de Processo Civil. (Alterado pela ER 22/2016.)
Parágrafo único. (Revogado pela ER 22/2016.)
Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual
de qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo:
(Alterado pela ER 22/2016.)
I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (Acrescentado
pela ER 22/2016.)
II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do
recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. (Acrescentado
pela ER 22/2016.)
§ 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em
julgamentos de recursos e de ações de competência originária.
(Alterado pela ER 22/2016.)
§ 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de
divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou
do direito processual. (Alterado pela ER 22/2016.)
§ 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma
for do mesmo Órgão Fracionário que proferiu a decisão
embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em
mais da metade de seus membros. (Alterado pela ER 22/2016.)
§ 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou
citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência,
inclusive em mídia eletrônica, em que foi publicado o acórdão
divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na internet,
indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados. (Alterado pela
ER 22/2016.)
Art. 266-A. Os embargos de divergência serão juntados aos autos
independentemente de despacho, e sua oposição interrompe o
prazo para interposição de recurso extraordinário por qualquer

das partes. (Acrescentado pela ER 22/2016.)
Art. 266-B. Se os embargos de divergência não forem providos ou
não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso
extraordinário interposto pela outra parte antes da publicação do
julgamento dos embargos de divergência será processado e
julgado independentemente de ratificação. (Acrescentado pela ER
22/2016.)
Art. 266-C. Sorteado o relator, ele poderá indeferir os embargos de
divergência liminarmente se intempestivos ou se não comprovada
ou não configurada a divergência jurisprudencial atual, ou negarlhes provimento caso a tese deduzida no recurso seja contrária a
fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão
geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de
competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante
acerca do tema. (Acrescentado pela ER 22/2016.)
Art. 266-D. O Ministério Público, quando necessário seu
pronunciamento sobre os embargos de divergência, terá vista dos
autos por vinte dias. (Acrescentado pela ER 22/2016.)
Art. 267. Admitidos os embargos de divergência em decisão
fundamentada, promover-se-á a publicação, no Diário da Justiça
eletrônico, do termo de vista ao embargado, para apresentar
impugnação nos quinze dias subsequentes. (Alterado pela ER
22/2016.)
[...]
TÍTULO X
DOS PROCESSOS INCIDENTES (Acrescentado pela ER 22/2016.)
CAPÍTULO I-A
Da Suspensão de Processos em Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (Acrescentado pela ER 22/2016.)
Art. 271-A. Poderá o Presidente do Tribunal, a requerimento do
Ministério Público, da Defensoria Pública ou das partes de
incidente de resolução de demandas repetitivas em tramitação,
considerando razões de segurança jurídica ou de excepcional
interesse social, suspender, em decisão fundamentada, todos os
processos individuais ou coletivos em curso no território nacional
que versem sobre a questão objeto do incidente. (Acrescentado
pela ER 22/2016.)
§ 1º A parte de processo em curso em localidade de competência
territorial diversa daquela em que tramita o incidente de
resolução de demandas repetitivas deverá comprovar a
inadmissão do incidente no Tribunal com jurisdição sobre o estado
ou região em que tramite a sua demanda. (Acrescentado pela ER
22/2016.)
§ 2º O Presidente poderá ouvir, no prazo de cinco dias, o relator
do incidente no Tribunal de origem e o Ministério Público Federal.
(Acrescentado pela ER 22/2016.)
§ 3º A suspensão vigorará até o trânsito em julgado da decisão
proferida no incidente de resolução de demanda repetitiva.

(Acrescentado pela ER 22/2016.)
Art. 276.
[...]
§ 2º Em matéria penal, nos processos de competência originária da
Corte Especial, será relator o Presidente do Tribunal ou o VicePresidente se aquele for o recusado. (Alterado pela ER 22/2016.)
CAPÍTULO IV
Da Tutela Provisória (Alterado pela ER 22/2016.)
Art. 288. Admitir-se-ão tutela de urgência ou tutela da evidência
requeridas em caráter antecedente ou incidental na forma da lei
processual. (Alterado pela ER 22/2016.)
§ 1º A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela de
urgência em caráter antecedente será apensada oportunamente ao
processo a que se refere. (Alterado pela ER 22/2016.)
§ 2º O relator poderá apreciar a liminar e a própria tutela de
urgência, ou submetê-las ao Órgão Julgador competente. (Alterado
pela ER 22/2016.)
TÍTULO XII
DO CUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO TRIBUNAL (Alterado pela
ER 22/2016.)
[...]
Art. 301. As determinações necessárias ao cumprimento das
decisões competem: (Alterado pela ER 22/2016.)
I - ao Presidente, quanto às decisões que houver proferido e
quanto às decisões tomadas pelo Plenário, pela Corte Especial e
pelo Conselho de Administração. (Alterado pela ER 22/2016.)
II - ao Presidente da Seção, quanto aos acórdãos e às decisões
desta e às suas decisões individuais. (Alterado pela ER 22/2016.)
III - ao Presidente de Turma, quanto aos acórdãos e às decisões
desta e às suas decisões individuais; (Acrescentado pela ER
22/2016.)
IV - ao relator, quanto às suas decisões acautelatórias ou de
instrução e direção do processo. (Acrescentado pela ER 22/2016.)
Art. 302. (Revogado pela ER 22/2016.)
Art. 303. Os atos executivos de cumprimento das decisões do
Tribunal serão requisitados ou delegados a quem os deva praticar.
(Alterado pela ER 22/2016.)
Art. 304. As impugnações ao cumprimento das decisões e os
eventuais incidentes poderão ser levados à apreciação: (Alterado
pela ER 22/2016.)
[...]
Art. 305. O cumprimento das decisões do Tribunal atenderá, no
que couber, à legislação processual. (Alterado pela ER 22/2016.)
CAPÍTULO III

Do Cumprimento de Decisão do Tribunal que Reconheça a
Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa pela Fazenda
Pública (Alterado pela ER 22/2016.)
Art. 309. A execução por quantia certa fundada em decisão
proferida contra a Fazenda Pública em ação da competência
originária do Tribunal observará o disposto na lei processual.
(Alterado pela ER 22/2016.)
I e II - (Revogados pela ER 22/2016.)
§ 1º A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu
representante judicial por carga ou meio eletrônico, para,
querendo, no prazo de trinta dias e nos próprios autos, impugnar o
cumprimento de decisão. (Acrescentado pela ER 22/2016.)
§ 2º Se não houver impugnação no prazo regimental ou se forem
rejeitadas as arguições da executada, observar-se-á o disposto na
lei processual. (Acrescentado pela ER 22/2016.)
[...]
Art. 310. As requisições de pagamento das somas ao qual a
Fazenda Pública for condenada serão dirigidas ao Presidente do
Tribunal, que determinará as providências ao devedor para
depósito ou alocação orçamentária. (Alterado pela ER 22/2016.)
Art. 311. O Presidente do Tribunal determinará o pagamento
integral das requisições e autorizará, 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.
(Alterado pela ER 22/2016.)
Art. 334. As emendas considerar-se-ão aprovadas se obtiverem o
voto favorável de dois terços dos membros do Tribunal, não
entrando em vigor antes de sua publicação no Diário da Justiça
eletrônico. (Alterado pela ER 22/2016.)
OBS: A ER 22/2016 revogou, também, a Res. 12/2009, STJ.

“Enunciados administrativos
(Disponível
em:
<http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/
pt_BR/Resultado-daBusca?resultsPerPage=5&vgnextkeyword=enuncia dos%20administrativos>.)
Paralelamente às mudanças regimentais, o STJ elaborou uma série de enunciados administrativos
do novo CPC. O objetivo é orientar a comunidade jurídica sobre a questão do direito intertemporal,
referente à aplicação da regra nova ou da antiga, a cada caso.
Os enunciados aprovados pelo Plenário do STJ na sessão do último dia 9 de março são seguintes:

Enunciado administrativo número 2
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Enunciado administrativo número 3
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
Enunciado administrativo número 4
Nos feitos de competência civil originária e recursal do STJ, os atos processuais que vierem a ser
praticados por julgadores, partes, Ministério Público, procuradores, serventuários e auxiliares da
Justiça a partir de 18 de março de 2016, deverão observar os novos procedimentos trazidos pelo
CPC/2015, sem prejuízo do disposto em legislação processual especial.
Enunciado administrativo número 5
Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016), não caberá a abertura de prazo prevista no art. 932,
parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC.
Enunciado administrativo número 6
Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932,
parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.
Enunciado administrativo número 7
Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC.”

