VADE MECUM IMPETUS OAB E CONCURSOS – 7ª EDIÇÃO
Atualização período 16.09.2016 a 16.10.2016
Lei n. 13.344, de 6 de outubro de 2016.


DOU, 07.10.2016.



Vigência: 45 dias após publicação oficial, em 07.10.2016.

Dispõe sobre prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas e sobre
medidas de atenção às vítimas; altera a Lei n. 6.815, de 19 de agosto de 1980, o Decreto-Lei
n. 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), e o Decreto-Lei n. 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal); e revoga dispositivos do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal).

O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tráfico de pessoas cometido no território nacional contra
vítima brasileira ou estrangeira e no exterior contra vítima brasileira.
Parágrafo único. O enfrentamento ao tráfico de pessoas compreende a prevenção e a
repressão desse delito, bem como a atenção às suas vítimas.
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS E DAS DIRETRIZES
Art. 2º O enfrentamento ao tráfico de pessoas atenderá aos seguintes princípios:
I - respeito à dignidade da pessoa humana;
II - promoção e garantia da cidadania e dos direitos humanos;
III - universalidade, indivisibilidade e interdependência;
IV - não discriminação por motivo de gênero, orientação sexual, origem étnica ou social,
procedência, nacionalidade, atuação profissional, raça, religião, faixa etária, situação migratória ou
outro status;
V - transversalidade das dimensões de gênero, orientação sexual, origem étnica ou social,
procedência, raça e faixa etária nas políticas públicas;
VI - atenção integral às vítimas diretas e indiretas, independentemente de nacionalidade e de
colaboração em investigações ou processos judiciais;

VII - proteção integral da criança e do adolescente.
Art. 3º O enfrentamento ao tráfico de pessoas atenderá às seguintes diretrizes:
I - fortalecimento do pacto federativo, por meio da atuação conjunta e articulada das esferas
de governo no âmbito das respectivas competências;
II - articulação com organizações governamentais e não governamentais nacionais e
estrangeiras;
III - incentivo à participação da sociedade em instâncias de controle social e das entidades de
classe ou profissionais na discussão das políticas sobre tráfico de pessoas;
IV - estruturação da rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas, envolvendo todas as
esferas de governo e organizações da sociedade civil;
V - fortalecimento da atuação em áreas ou regiões de maior incidência do delito, como as de
fronteira, portos, aeroportos, rodovias e estações rodoviárias e ferroviárias;
VI - estímulo à cooperação internacional;
VII - incentivo à realização de estudos e pesquisas e ao seu compartilhamento;
VIII - preservação do sigilo dos procedimentos administrativos e judiciais, nos termos da lei;
IX - gestão integrada para coordenação da política e dos planos nacionais de enfrentamento
ao tráfico de pessoas.
CAPÍTULO II
DA PREVENÇÃO AO TRÁFICO DE PESSOAS
Art. 4º A prevenção ao tráfico de pessoas dar-se-á por meio:
I - da implementação de medidas intersetoriais e integradas nas áreas de saúde, educação,
trabalho, segurança pública, justiça, turismo, assistência social, desenvolvimento rural, esportes,
comunicação, cultura e direitos humanos;
II - de campanhas socioeducativas e de conscientização, considerando as diferentes
realidades e linguagens;
III - de incentivo à mobilização e à participação da sociedade civil; e
IV - de incentivo a projetos de prevenção ao tráfico de pessoas.
CAPÍTULO III
DA REPRESSÃO AO TRÁFICO DE PESSOAS
Art. 5º A repressão ao tráfico de pessoas dar-se-á por meio:
I - da cooperação entre órgãos do sistema de justiça e segurança, nacionais e estrangeiros;
II - da integração de políticas e ações de repressão aos crimes correlatos e da

responsabilização dos seus autores;
III - da formação de equipes conjuntas de investigação.
CAPÍTULO IV
DA PROTEÇÃO E DA ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS
Art. 6º A proteção e o atendimento à vítima direta ou indireta do tráfico de pessoas
compreendem:
I - assistência jurídica, social, de trabalho e emprego e de saúde;
II - acolhimento e abrigo provisório;
III - atenção às suas necessidades específicas, especialmente em relação a questões de gênero,
orientação sexual, origem étnica ou social, procedência, nacionalidade, raça, religião, faixa etária,
situação migratória, atuação profissional, diversidade cultural, linguagem, laços sociais e familiares
ou outro status;
IV - preservação da intimidade e da identidade;
V - prevenção à revitimização no atendimento e nos procedimentos investigatórios e
judiciais;
VI - atendimento humanizado;
VII - informação sobre procedimentos administrativos e judiciais.
§ 1º A atenção às vítimas dar-se-á com a interrupção da situação de exploração ou violência,
a sua reinserção social, a garantia de facilitação do acesso à educação, à cultura, à formação
profissional e ao trabalho e, no caso de crianças e adolescentes, a busca de sua reinserção familiar e
comunitária.
§ 2º No exterior, a assistência imediata a vítimas brasileiras estará a cargo da rede consular
brasileira e será prestada independentemente de sua situação migratória, ocupação ou
outro status.
§ 3º A assistência à saúde prevista no inciso I deste artigo deve compreender os aspectos de
recuperação física e psicológica da vítima.
Art. 7º A Lei n. 6.815, de 19 de agosto de 1980, passa a vigorar acrescida dos seguintes
artigos:
“Art. 18-A. Conceder-se-á residência permanente às vítimas de tráfico de pessoas no
território nacional, independentemente de sua situação migratória e de colaboração
em procedimento administrativo, policial ou judicial.
§ 1º O visto ou a residência permanentes poderão ser concedidos, a título de reunião
familiar:
I - a cônjuges, companheiros, ascendentes e descendentes; e
II - a outros membros do grupo familiar que comprovem dependência econômica ou
convivência habitual com a vítima.
§ 2º Os beneficiários do visto ou da residência permanentes são isentos do
pagamento da multa prevista no inciso II do art. 125.

§ 3º Os beneficiários do visto ou da residência permanentes de que trata este artigo
são isentos do pagamento das taxas e emolumentos previstos nos arts. 20, 33 e 131.”
“Art. 18-B. Ato do Ministro de Estado da Justiça e Cidadania estabelecerá os
procedimentos para concessão da residência permanente de que trata o art. 18-A.”
“Art. 42-A. O estrangeiro estará em situação regular no País enquanto tramitar pedido
de regularização migratória.”
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES PROCESSUAIS
Art. 8º O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do
delegado de polícia, ouvido o Ministério Público, havendo indícios suficientes de infração penal,
poderá decretar medidas assecuratórias relacionadas a bens, direitos ou valores pertencentes ao
investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento,
produto ou proveito do crime de tráfico de pessoas, procedendo-se na forma dos arts. 125 a 144-A
do Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).
§ 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, 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 investigado, ou de interposta pessoa a que se refere o caput, podendo o juiz determinar a prática
de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores, sem prejuízo do disposto no § 1º.
§ 4º Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou
valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível.
Art. 9º Aplica-se subsidiariamente, no que couber, o disposto na Lei n. 12.850, de 2 de agosto
de 2013.
Art. 10. O Poder Público é autorizado a criar sistema de informações visando à coleta e à
gestão de dados que orientem o enfrentamento ao tráfico de pessoas.
Art. 11. O Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), passa a
vigorar acrescido dos seguintes arts. 13-A e 13-B:
“Art. 13-A. Nos crimes previstos nos arts. 148, 149 e 149-A, no § 3º do art. 158 e
no art. 159 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e
no art. 239 da Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá
requisitar, de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada,
dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos.
Parágrafo único. A requisição, que será atendida no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, conterá:
I - o nome da autoridade requisitante;
II - o número do inquérito policial; e
III - a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação.”
“Art. 13-B. Se necessário à prevenção e à repressão dos crimes relacionados ao tráfico

de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão
requisitar, mediante autorização judicial, às empresas prestadoras de serviço de
telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios
técnicos adequados – como sinais, informações e outros – que permitam a localização
da vítima ou dos suspeitos do delito em curso.
§ 1º Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de
cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência.
§ 2º Na hipótese de que trata o caput, o sinal:
I - não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que
dependerá de autorização judicial, conforme disposto em lei;
II - deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não
superior a 30 (trinta) dias, renovável por uma única vez, por igual período;
III - para períodos superiores àquele de que trata o inciso II, será necessária a
apresentação de ordem judicial.
§ 3º Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no
prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contado do registro da respectiva
ocorrência policial.
§ 4º Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 (doze) horas, a autoridade
competente requisitará às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou
telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados – como
sinais, informações e outros – que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos
do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz.”
Art. 12. O inciso V do art. 83 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal), passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 83. [...]
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime
hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de
pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa
natureza.
[...]” (NR)
Art. 13. O Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar
acrescido do seguinte art. 149-A:
“Tráfico de Pessoas
Art. 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou
acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a
finalidade de:
I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo;
II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo;
III - submetê-la a qualquer tipo de servidão;
IV - adoção ilegal; ou
V - exploração sexual.
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.
§ 1º A pena é aumentada de um terço até a metade se:
I - o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a
pretexto de exercê-las;
II - o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com
deficiência;
III - o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de
hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade
hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função; ou
IV - a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional.

§ 2º A pena é reduzida de um a dois terços se o agente for primário e não integrar
organização criminosa.”
CAPÍTULO VI
DAS CAMPANHAS RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS
Art. 14. É instituído o Dia Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, a ser
comemorado, anualmente, em 30 de julho.
Art. 15. Serão adotadas campanhas nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas, a
serem divulgadas em veículos de comunicação, visando à conscientização da sociedade sobre todas
as modalidades de tráfico de pessoas.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 16. Revogam-se os arts. 231 e 231-A do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal).
Art. 17. Esta Lei entra em vigor após decorridos 45 (quarenta e cinco) dias de sua publicação
oficial.
Brasília, 6 de outubro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
Michel Temer

Decreto n. 8.858, de 26 de setembro de 2016.
Regulamenta o disposto no art. 199 da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984 Lei de Execução Penal.


DOU, 27.09.2016.

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 199 da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de
Execução Penal,
Decreta:
Art. 1º O emprego de algemas observará o disposto neste Decreto e terá como diretrizes:
I - o inciso III do caput do art. 1º e o inciso III do caput do art. 5º da Constituição, que
dispõem sobre a proteção e a promoção da dignidade da pessoa humana e sobre a proibição de
submissão ao tratamento desumano e degradante;
II - a Resolução n. 2.010/16, de 22 de julho de 2010, das Nações Unidas sobre o tratamento
de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras (Regras de
Bangkok); e
III - o Pacto de San José da Costa Rica, que determina o tratamento humanitário dos presos e,

em especial, das mulheres em condição de vulnerabilidade.
Art. 2º É permitido o emprego de algemas apenas em casos de resistência e de fundado
receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, causado pelo preso ou por
terceiros, justificada a sua excepcionalidade por escrito.
Art. 3º É vedado emprego de algemas em mulheres presas em qualquer unidade do sistema
penitenciário nacional durante o trabalho de parto, no trajeto da parturiente entre a unidade
prisional e a unidade hospitalar e após o parto, durante o período em que se encontrar
hospitalizada.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de setembro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
Michel Temer
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CP

A Lei 13.344/2016 (Dispõe sobre prevenção e repressão ao
tráfico interno e internacional de pessoas e sobre medidas de
atenção às vítimas; altera a Lei n. 6.815, de 19 de agosto de 1980, o
Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo
Penal), e o Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal); e revoga dispositivos do Decreto-Lei n. 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal) promoveu os seguintes
acréscimos no texto do CPP:
Art. 83. [...]
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos
de condenação por crime hediondo, prática de
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado
não for reincidente específico em crimes dessa
natureza. (Acrescentado pela Lei 13.344/2016.)
[...]” (NR)
Tráfico de Pessoas
 (Acrescentado pela Lei 13.344/2016.)
Art. 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar,
transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa,
mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou
abuso, com a finalidade de: (Acrescentado pela Lei
13.344/2016.)
I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do
corpo; (Acrescentado pela Lei 13.344/2016.)
II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de
escravo; (Acrescentado pela Lei 13.344/2016.)
III
submetê-la
a
qualquer
tipo
de
servidão; (Acrescentado pela Lei 13.344/2016.)
IV - adoção ilegal; ou (Acrescentado pela Lei
13.344/2016.)
V - exploração sexual. (Acrescentado pela Lei
13.344/2016.)
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e
multa. (Acrescentado pela Lei 13.344/2016.)
§ 1º A pena é aumentada de um terço até a metade
se: (Acrescentado pela Lei 13.344/2016.)
I - o crime for cometido por funcionário público no
exercício de suas funções ou a pretexto de exercêlas; (Acrescentado pela Lei 13.344/2016.)
II - o crime for cometido contra criança, adolescente
ou pessoa idosa ou com deficiência; (Acrescentado
pela Lei 13.344/2016.)
III - o agente se prevalecer de relações de parentesco,
domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de
dependência econômica, de autoridade ou de
superioridade hierárquica inerente ao exercício de

emprego, cargo ou função; ou (Acrescentado pela Lei
13.344/2016.)
IV - a vítima do tráfico de pessoas for retirada do
território
nacional. (Acrescentado
pela
Lei
13.344/2016.)
§ 2º A pena é reduzida de um a dois terços se o
agente for primário e não integrar organização
criminosa. (Acrescentado pela Lei 13.344/2016.)
Art. 231. (Revogado pela Lei 13.344/2016.)
Art. 231-A. (Revogado pela Lei 13.344/2016.)
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CPP

A Lei 13.344/2016 (Dispõe sobre prevenção e repressão ao
tráfico interno e internacional de pessoas e sobre medidas de
atenção às vítimas; altera a Lei n. 6.815, de 19 de agosto de 1980, o
Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo
Penal), e o Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal); e revoga dispositivos do Decreto-Lei n. 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal) promoveu os seguintes
acréscimos no texto do CPP:
Art. 13-A.
Nos crimes previstos nos arts.
148, 149 e 149-A, no § 3º do art. 158 e no art. 159 do
Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal), e no art. 239 da Lei n. 8.069, de 13 de
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
o membro do Ministério Público ou o delegado de
polícia poderá requisitar, de quaisquer órgãos do
poder público ou de empresas da iniciativa privada,
dados e informações cadastrais da vítima ou de
suspeitos. (Acrescentado pela Lei 13.344/2016.)
Parágrafo único. A requisição, que será atendida no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conterá:
(Acrescentado pela Lei 13.344/2016.)
I - o nome da autoridade requisitante; (Acrescentado
pela Lei 13.344/2016.)
II - o número do inquérito policial; e (Acrescentado
pela Lei 13.344/2016.)
III - a identificação da unidade de polícia judiciária
responsável pela investigação. (Acrescentado pela
Lei 13.344/2016.)
Art. 13-B. Se necessário à prevenção e à repressão
dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o
membro do Ministério Público ou o delegado de
polícia poderão requisitar, mediante autorização
judicial, às empresas prestadoras de serviço de
telecomunicações
e/ou
telemática
que
disponibilizem imediatamente os meios técnicos
adequados – como sinais, informações e outros – que
permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do
delito
em
curso. (Acrescentado
pela
Lei
13.344/2016.)
§ 1º Para os efeitos deste artigo, sinal significa
posicionamento da estação de cobertura, setorização

e intensidade de radiofrequência. (Acrescentado pela
Lei 13.344/2016.)
§ 2º Na hipótese de que trata o caput, o
sinal: (Acrescentado pela Lei 13.344/2016.)
I - não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação
de qualquer natureza, que dependerá de autorização
judicial, conforme disposto em lei; (Acrescentado
pela Lei 13.344/2016.)
II - deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia
móvel celular por período não superior a 30 (trinta)
dias, renovável por uma única vez, por igual período;
III - para períodos superiores àquele de que trata o
inciso II, será necessária a apresentação de ordem
judicial. (Acrescentado pela Lei 13.344/2016.)
§ 3º Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito
policial deverá ser instaurado no prazo máximo de
72 (setenta e duas) horas, contado do registro da
respectiva ocorrência policial. (Acrescentado pela Lei
13.344/2016.)
§ 4º Não havendo manifestação judicial no prazo de
12 (doze) horas, a autoridade competente requisitará
às
empresas
prestadoras
de serviço
de
telecomunicações
e/ou
telemática
que
disponibilizem imediatamente os meios técnicos
adequados – como sinais, informações e outros – que
permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do
delito em curso, com imediata comunicação ao juiz.
(Acrescentado pela Lei 13.344/2016.)
729

Lei
12.651/2012

A Lei 13.335/2016 (Altera a Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012,
para dispor sobre a extensão dos prazos de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural e adesão ao Programa de Regularização
Ambiental) promoveu a seguinte alteração na referida lei:
Art. 59. [...]
§ 2º A inscrição do imóvel rural no CAR é condição
obrigatória para a adesão ao PRA, devendo essa
adesão ser requerida no prazo estipulado no § 3º do
art. 29 desta Lei. (Alterado pela Lei 13.335/2016.)
Obs.:
Art. 82-A.
 Este artigo, acrescentado pela Med. Prov. 724/2016, não
foi mantido quando de sua conversão em lei, motivo pelo
qual não o transcrevemos.
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Lei 6.815/1980

A Lei 13.344/2016 (Dispõe sobre prevenção e repressão ao
tráfico interno e internacional de pessoas e sobre medidas de
atenção às vítimas; altera a Lei n. 6.815, de 19 de agosto de 1980, o
Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo
Penal), e o Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal); e revoga dispositivos do Decreto-Lei n. 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal) promoveu os seguintes

acréscimos no texto da referida lei:
Art. 18-A. Conceder-se-á residência permanente às
vítimas de tráfico de pessoas no território nacional,
independentemente de sua situação migratória e de
colaboração em procedimento administrativo,
policial ou judicial. (Acrescentado pela Lei
13.344/2016.)
§ 1º O visto ou a residência permanentes poderão
ser
concedidos,
a
título
de
reunião
familiar: (Acrescentado pela Lei 13.344/2016.)
I - a cônjuges, companheiros, ascendentes e
descendentes;
e
(Acrescentado
pela
Lei
13.344/2016.)
II - a outros membros do grupo familiar que
comprovem dependência econômica ou convivência
habitual com a vítima. (Acrescentado pela Lei
13.344/2016.)
§ 2º Os beneficiários do visto ou da residência
permanentes são isentos do pagamento da multa
prevista no inciso II do art. 125. (Acrescentado pela
Lei 13.344/2016.)
§ 3º Os beneficiários do visto ou da residência
permanentes de que trata este artigo são isentos do
pagamento das taxas e emolumentos previstos nos
arts. 20, 33 e 131. (Acrescentado pela Lei
13.344/2016.)
Art. 18-B. Ato do Ministro de Estado da Justiça e
Cidadania estabelecerá os procedimentos para
concessão da residência permanente de que trata o
art. 18-A. (Acrescentado pela Lei 13.344/2016.)
Art. 42-A. O estrangeiro estará em situação regular
no País enquanto tramitar pedido de regularização
migratória. (Acrescentado pela Lei 13.344/2016.)
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Lei 9.394/1996
A Med. Prov. 746/2016 (Institui a Política de Fomento à
Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral,
altera a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei n. 11.494 de 20 de
junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação) determinou as seguintes alterações
no texto da referida lei:
“Art. 24. [...]
Parágrafo único. A carga horária mínima anual de que trata o
inciso I do caput deverá ser progressivamente ampliada, no ensino
médio, para mil e quatrocentas horas, observadas as normas do
respectivo sistema de ensino e de acordo com as diretrizes, os

objetivos, as metas e as estratégias de implementação
estabelecidos no Plano Nacional de Educação.” (NR)
“Art. 26. [...]
§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger,
obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática,
o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e
política, especialmente da República Federativa do Brasil,
observado, na educação infantil, o disposto no art. 31, no ensino
fundamental, o disposto no art. 32, e no ensino médio, o disposto
no art. 36.
§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões
regionais, constituirá componente curricular obrigatório da
educação infantil e do ensino fundamental, de forma a promover o
desenvolvimento cultural dos alunos.
§ 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola,
é componente curricular obrigatório da educação infantil e do
ensino fundamental, sendo sua prática facultativa ao aluno:
[...]
§ 5º No currículo do ensino fundamental, será ofertada a língua
inglesa a partir do sexto ano.
[...]
§ 7º A Base Nacional Comum Curricular disporá sobre os temas
transversais que poderão ser incluídos nos currículos de que trata
o caput.
[...]
§ 10. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter
obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de
aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação
pelo Ministro de Estado da Educação, ouvidos o Conselho Nacional
de Secretários de Educação - Consed e a União Nacional de
Dirigentes de Educação - Undime.” (NR)
“Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base
Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos
específicos, a serem definidos pelos sistemas de ensino, com
ênfase nas seguintes áreas de conhecimento ou de atuação
profissional:
I - linguagens;
II - matemática;

III - ciências da natureza;
IV - ciências humanas; e
V - formação técnica e profissional.
§ 1º Os sistemas de ensino poderão compor os seus currículos
com base em mais de uma área prevista nos incisos I a V do caput.
§ 3º A organização das áreas de que trata o caput e das
respectivas competências, habilidades e expectativas de
aprendizagem, definidas na Base Nacional Comum Curricular, será
feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de
ensino.
§ 5º Os currículos do ensino médio deverão considerar a
formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho
voltado para a construção de seu projeto de vida e para a sua
formação nos aspectos cognitivos e socioemocionais, conforme
diretrizes definidas pelo Ministério da Educação.
§ 6º A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional
Comum Curricular não poderá ser superior a mil e duzentas horas
da carga horária total do ensino médio, de acordo com a definição
dos sistemas de ensino.
§ 7º A parte diversificada dos currículos de que trata o caput do
art. 26, definida em cada sistema de ensino, deverá estar integrada
à Base Nacional Comum Curricular e ser articulada a partir do
contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural.
§ 8º Os currículos de ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o
estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas
estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol,
de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários
definidos pelos sistemas de ensino.
§ 9º O ensino de língua portuguesa e matemática será obrigatório
nos três anos do ensino médio.
§ 10. Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas
na rede, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar,
no ano letivo subsequente ao da conclusão, outro itinerário
formativo de que trata o caput.
§ 11. A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação a que
se refere o inciso V do caput considerará:
I - a inclusão de experiência prática de trabalho no setor produtivo
ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo
uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela
legislação sobre aprendizagem profissional; e

II - a possibilidade de concessão de certificados intermediários de
qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e
organizada em etapas com terminalidade.
§ 12. A oferta de formações experimentais em áreas que não
constem do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos dependerá,
para sua continuidade, do reconhecimento pelo respectivo
Conselho Estadual de Educação, no prazo de três anos, e da
inserção no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, no prazo de
cinco anos, contados da data de oferta inicial da formação.
§ 13. Ao concluir o ensino médio, as instituições de ensino
emitirão diploma com validade nacional que habilitará o
diplomado ao prosseguimento dos estudos em nível superior e
demais cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino
médio seja obrigatória.
§ 14. A União, em colaboração com os Estados e o Distrito
Federal, estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o
ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de
avaliação, considerada a Base Nacional Comum Curricular.
§ 15. Além das formas de organização previstas no art. 23, o
ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar o
sistema de créditos ou disciplinas com terminalidade específica,
observada a Base Nacional Comum Curricular, a fim de estimular o
prosseguimento dos estudos.
§ 16. Os conteúdos cursados durante o ensino médio poderão ser
convalidados para aproveitamento de créditos no ensino superior,
após normatização do Conselho Nacional de Educação e
homologação pelo Ministro de Estado da Educação.
§ 17. Para efeito de cumprimento de exigências curriculares do
ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer,
mediante regulamentação própria, conhecimentos, saberes,
habilidades e competências, mediante diferentes formas de
comprovação, como:
I - demonstração prática;
II - experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência
adquirida fora do ambiente escolar;
III - atividades de educação técnica oferecidas em outras
instituições de ensino;
IV - cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais;
V - estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou
estrangeiras; e
VI - educação a distância ou educação presencial mediada por

tecnologias.” (NR)
“Art. 44. [...]
§ 3º O processo seletivo referido no inciso II do caput considerará
exclusivamente as competências, as habilidades e as expectativas
de aprendizagem das áreas de conhecimento definidas na Base
Nacional Comum Curricular, observado o disposto nos incisos I a
IV do caput do art. 36.” (NR)
“Art. 61. [...]
III - trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso
técnico ou superior em área pedagógica ou afim; e
IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos
sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua
formação para atender o disposto no inciso V do caput do art. 36.
[...]” (NR)
“Art. 62. [...]
§ 8º Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por
referência a Base Nacional Comum Curricular.” (NR)

1.175

Lei
12.587/2012

A Med. Prov. 748/2016 (Altera a Lei n. 12.587, de 3 de janeiro de
2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade
Urbana) determinou as seguintes alterações no texto da
referida lei:
Art. 24. [...]
§ 3º O Plano de Mobilidade Urbana deverá ser integrado ao
plano diretor municipal, existente ou em elaboração, no
prazo máximo de sete anos, contado da data de vigência
desta Lei. (Alterado pela Med. Prov. 748/2016.)
§ 4º Os Municípios que não tenham elaborado o Plano de
Mobilidade Urbana até a data de promulgação desta Lei
terão o prazo máximo de sete anos, contado da data de sua
entrada em vigor, para elaborá-lo. (Alterado pela Med. Prov.
748/2016.)
§ 5º Encerrado o prazo a que se refere o § 4º, os Municípios
ficam impedidos de receber recursos orçamentários
federais destinados à mobilidade urbana até que atendam à
exigência estabelecida nesta Lei. (Acrescentado pela Med.
Prov. 748/2016.)

2.186
ss.

e

TST

O TST promoveu as seguintes alterações em suas Súmulas:
192. Ação rescisória. Competência (atualizada em decorrência
do CPC de 2015 - Res. 212/2016, DEJT divulgado em 20, 21 e
22.09.2016).
I - Se não houver o conhecimento de recurso de revista ou de
embargos, a competência para julgar ação que vise a rescindir a
decisão de mérito é do Tribunal Regional do Trabalho, ressalvado
o disposto no item II.
II - Acórdão rescindendo do Tribunal Superior do Trabalho que
não conhece de recurso de embargos ou de revista, analisando
arguição de violação de dispositivo de lei material ou decidindo
em consonância com súmula de direito material ou com iterativa,
notória e atual jurisprudência de direito material da Seção de
Dissídios Individuais (Súmula n. 333), examina o mérito da causa,
cabendo ação rescisória da competência do Tribunal Superior do
Trabalho. (ex-Súmula n. 192 – alterada pela Res. 121/2003, DJ
21.11.2003)
III – Sob a égide do art. 512 do CPC de 1973, é juridicamente
impossível o pedido explícito de desconstituição de sentença
quando substituída por acórdão do Tribunal Regional ou
superveniente sentença homologatória de acordo que puser fim ao
litígio.
IV – Na vigência do CPC de 1973, é manifesta a impossibilidade
jurídica do pedido de rescisão de julgado proferido em agravo de
instrumento que, limitando-se a aferir o eventual desacerto do
juízo negativo de admissibilidade do recurso de revista, não
substitui o acórdão regional, na forma do art. 512 do CPC. (ex-OJ n.
105 da SBDI-2 - DJ 29.04.2003)
V- A decisão proferida pela SBDI, em agravo regimental, calcada na
Súmula n. 333, substitui acórdão de Turma do TST, porque emite
juízo de mérito, comportando, em tese, o corte rescisório. (ex-OJ n.
133 da SBDI-2 - DJ 04.05.2004).
417. Mandado de segurança. Penhora em dinheiro (alterado o
item I, atualizado o item II e cancelado o item III, modulando-se os
efeitos da presente redação de forma a atingir unicamente as
penhoras em dinheiro em execução provisória efetivadas a partir
de 18.03.2016, data de vigência do CPC de 2015 - Res. 212/2016,
DEJT divulgado em 20, 21 e 22.09.2016).
I - Não fere direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que
determina penhora em dinheiro do executado para garantir
crédito exequendo, pois é prioritária e obedece à gradação
prevista no art. 835 do CPC de 2015 (art. 655 do CPC de 1973). II Havendo discordância do credor, em execução definitiva, não tem
o executado direito líquido e certo a que os valores penhorados em
dinheiro fiquem depositados no próprio banco, ainda que atenda
aos requisitos do art. 840, I, do CPC de 2015 (art. 666, I, do CPC de
1973). (ex-OJ n. 61 da SBDI-2 - inserida em 20.09.2000).
419. Competência. Embargos de terceiro. Execução por carta
precatória. Juízo deprecado. (alterada em decorrência do CPC
de 2015 - Res. 212/2016, DEJT divulgado em 20, 21 e
22.09.2016).

Na execução por carta precatória, os embargos de terceiro serão
oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo
deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta (art. 676,
parágrafo único, do CPC de 2015).
2.214
ss.

e

O TST promoveu as seguintes alterações nas OJs SDI-1:
110. Representação irregular. Procuração apenas nos autos
de agravo de instrumento (cancelada em decorrência do CPC
de 2015 - Res. 212/2016, DEJT divulgado em 20, 21 e
22.09.2016).A existência de instrumento de mandato apenas nos
autos de agravo de instrumento, ainda que em apenso, não
legitima a atuação de advogado nos processos de que se originou o
agravo.
120. Recurso. Assinatura da petição ou das razões recursais.
Art. 932, parágrafo único, do CPC de 2015. (alterada em
decorrência do CPC de 2015 Res. 212/2016, DEJT divulgado em
20, 21 e 22.09.2016).I - Verificada a total ausência de assinatura
no recurso, o juiz ou o relator concederá prazo de 5 (cinco) dias
para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o
recurso será reputado inadmissível (art. 932, parágrafo único, do
CPC de 2015).II - É válido o recurso assinado, ao menos, na petição
de apresentação ou nas razões recursais.

2.231

O TST promoveu as seguintes alterações nas OJs SDI-2:
25. Ação rescisória. regência pelo CPC de 1973. Expressão
"lei" do art. 485, v, do CPC de 1973. Não inclusão do ACT, CCT,
portaria, regulamento, súmula e orientação jurisprudencial
de tribunal. (atualizada em decorrência do CPC de 2015 - Res.
212/2016, DEJT divulgado em 20, 21 e 22.09.2016).Não procede
pedido de rescisão fundado no art. 485, V, do CPC de 1973 quando
se aponta contrariedade à norma de convenção coletiva de
trabalho, acordo coletivo de trabalho, portaria do Poder Executivo,
regulamento de empresa e súmula ou orientação jurisprudencial
de tribunal. (ex-OJ 25 da SDI-2, inserida em 20.09.2000 e ex-OJ
118 da SDI-2, DJ 11.08.2003).
66. Mandado de segurança. Sentença homologatória de
adjudicação. Incabível (atualizado o item I e incluído o item II
em decorrência do CPC de 2015 - Res. 212/2016, DEJT
divulgado em 20, 21 e 22.09.2016).
I – Sob a égide do CPC de 1973 é incabível o mandado de
segurança contra sentença homologatória de adjudicação, uma vez
que existe meio próprio para impugnar o ato judicial, consistente
nos embargos à adjudicação (CPC de 1973, art. 746).
II – Na vigência do CPC de 2015 também não cabe mandado de
segurança, pois o ato judicial pode ser impugnado por simples
petição, na forma do artigo 877, caput, do CPC de 2015.
150. Ação rescisória. Regência pelo CPC de 1973. Decisão
rescindenda que extingue o processo sem resolução de mérito
por acolhimento de coisa julgada. Conteúdo meramente
processual. Impossibilidade jurídica do pedido (atualizada
em decorrência do CPC de 2015 - Res. 212/2016, DEJT

divulgado em 20, 21 e 22.09.2016).Reputa-se juridicamente
impossível o pedido de corte rescisório de decisão que,
reconhecendo a existência de coisa julgada, nos termos do art. 267,
V, do CPC de 1973, extingue o processo sem resolução de mérito, o
que, ante o seu conteúdo meramente processual, a torna
insuscetível de produzir a coisa julgada material.

